Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА
Се прогласува Законот за преземање на акционерските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16
јануари 2002 година.
Бр. 07-173/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува начинот и условите за купување на хартии од вредност од
акционерско друштво - издавач на хартии од вредност, од страна на правно или физичко
лице кое се стекнало или има намера да стекне учество кое обезбедува над 25% од правата
на глас кои произлегуваат од хартиите од вредност на тоа акционерско друштво (во
натамошниот текст: преземање).
Член 2
(1) Одредбите од овој закон се применуваат за хартиите од вредност на акционерските
друштва кои котираат на официјалните пазари на берзата и на хартиите од вредност на
акционерски друштва, приватизирани над 51% и кои во моментот на објавување на
најавата за понуда имаат основен капитал од 500.000 ЕВРА и најмалку 25 акционери (во
натамошниот текст: акционерско друштво).
(2) Одредбите од овој закон се применуваат за хартии од вредност кои се продаваат,
односно запишуваат и уплатуваат на примарниот пазар и за хартиите од вредност со кои
се тргува на организиран пазар на долгорочни хартии од вредност во согласност со закон.
Член 3
Кога со овој закон се пропишува дека определено лице треба да објави определени
правни и други дејствија и околности, истите мора да ги објави во еден дневен весник што
излегува на целата територија на Република Македонија.
II. ЈАВНА ПОНУДА ЗА ОТКУП

Член 4
(1) Лицето кое има намера да се стекне со хартии од вредност издадени од определено
акционерско друштво, со што овие хартии од вредност, заедно со другите хартии од
вредност што веќе ги поседува, му обезбедуваат право на глас во акционерското друштво
од најмалку 25%, задолжително дава јавна понуда за откуп на хартиите од вредност, под
услови и на начин утврдени со овој закон.
(2) Како хартии од вредност што ги поседува лицето се сметаат:
- акции со право на глас;
- акции со право на глас со кои се стекнало трето лице во свое име и за сметка на
лицето од став 1 на овој член;
- акции со право на глас во сопственост на друштво поврзано со лицето од став 1 на
овој член;
- хартии од вредност со право на конверзија во акции со право на глас на лицето од став
1 и лицата од став 2 алинеи 2 и 3 на овој член и
- опциски договор за купување акции на лицето од став 1 и лицата од став 2 алинеи 2 и
3 на овој член.
(3) При утврдувањето на процентот на учеството од став 2 алинеи 4 и 5 на овој член се
смета дека правото на купување или замена е веќе остварено.
(4) Јавна понуда за откуп дава и лице кое, врз основа на успешна понуда за откуп во
согласност со овој закон, веќе се стекнало со помалку од 45% од хартиите од вредност од
став 2 на овој член, а по завршувањето на таа понуда за откуп се стекнало со
дополнителни 5% од тие хартии од вредност.
Член 5
Јавна понуда за откуп на хартии од вредност може да даде и лице кое во моментот на
јавната понуда за откуп не стекнало повеќе од 25% од хартиите од вредност на друштвото
кои обезбедуваат право на глас, а кое сака да изврши преземање.
Член 6
Понудувач, според овој закон, е лице кое дало јавна понуда за откуп на хартии од
вредност согласно со член 7 став 1 од овој закон, без оглед на тоа дали понудата за откуп
ја дало заради исполнување на своите обврски утврдени во член 4 или во член 5 од овој
закон.
Член 7
(1) Јавна понуда за откуп на хартии од вредност (во натамошниот текст: понуда за
откуп) е писмен предлог од страна на понудувачот за склучување на договор за
купопродажба на хартии од вредност издадени од определено акционерско друштво,
упатен до сите иматели на тие хартии од вредност.
(2) Понудата за откуп се однесува на следниве хартии од вредност:
- акциите со право на глас и
- хартиите од вредност со право на конверзија во акции со право на глас.
(3) Цената, односно односот на замена на хартиите од вредност за замена, која ќе ја
определи понудувачот во понудата за откуп, е еднаква за сите хартии од вредност од
определен род кои се предмет на понудата за откуп.
(4) Доколку понудувачот во последните шест месеца пред објавувањето на понудата за
откуп, стекнал повеќе од 10% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата за
откуп, во понудата за откуп треба да понуди најмалку иста цена од највисоката цена како
понудените за стекнување на хартиите од вредност во последните шест месеца пред
објавувањето на понудата за откуп.

(5) Доколку понудувачот пред објавувањето на понудата за откуп, на начин којшто не е
во согласност со овој закон, се стекнал со повеќе од 25% од хартиите од вредност на кои
се однесува понудата за откуп, во понудата за откуп ја понудува највисоката цена што ја
платил за било која од стекнатите хартии од вредност по стекнувањето на 25% од
хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп.
Член 8
(1) Во понудата за откуп понудувачот може, наместо во пари, да понуди плаќање со
други хартии од вредност кои ги исполнуваат условите од член 10 на овој закон (во
натамошниот текст: понуда со хартии од вредност за замена).
(2) Во понудата за откуп понудувачот може да понуди хартии од вредност за замена
наместо плаќање на дел од сумата во пари (во натамошниот текст: комбинирана понуда).
(3) Во понудата за откуп понудувачот може да понуди и алтернативна исплата со
хартии од вредност за замена или плаќање на целата сума во пари, така што право на
избор ќе имаат сопствениците на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп
(во натамошниот текст: алтернативна понуда).
(4) Во случај на комбинирана понуда, понудувачот може да даде и алтернативна
понуда, така што правото на избор се однесува или само на делот од сумата кој се
исплатува во пари или само на делот од сумата што се исплатува во хартии од вредност за
замена.
(5) По исклучок на одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, понудувачот кој се
здобил со над 25% од хартиите од вредност на начин кој не е во согласност со овој закон,
понудува во понудата за откуп плаќање на цената само во пари.
(6) По исклучок на одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, понудувачот во
понудата за откуп понудува плаќање на цената само во пари, доколку понудувачот во
последните шест месеца пред објавувањето на понудата за откуп се стекнал со повеќе од
10% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп.
Член 9
Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена така што
односот на замена не е една хартија од вредност за замена за една хартија од вредност на
која се однесува понудата за откуп, понудувачот треба во понудата за откуп до имателите
на хартии од вредност кои не располагаат со соодветен број хартии од вредност, за да
можат да ја прифатат вкупната понудена цена во хартии од вредност за замена, да им
понуди исплаќање на разликата во цената во пари.
Член 10
(1) Како хартии од вредност за замена понудувачот во понудата за откуп може да
понуди само:
- веќе издадени акции, односно обврзници кои котираат на официјалните пазари на
берзата или акции на странски претпријатија кои котираат на берза која е поврзана со
берзите на Република Македонија и
- акции, односно обврзници кои понудувачот првпат ќе ги издаде заради преземање.
(2) Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија) може да
пропише подетални услови кои треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена од
аспект на карактеристиките на тие хартии од вредност.
(3) За зголемување на капиталот на понудувачот во случај на издавање на хартии од
вредност за замена од став 1 алинеја 2 на овој член, се применуваат одредбите на Законот
за трговските друштва за зголемување на основниот капитал на акционерско друштво.

(4) За хартии од вредност од став 1 алинеја 2 на овој член не се применуваат одредбите
од Законот за хартии од вредност за јавна понуда на хартии од вредност.
(5) Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена од став 1
алинеја 2 на овој член, со издавањето на дозвола за таа понуда за откуп се смета дека
Комисијата издала и дозвола за јавна понуда на тие хартии од вредност за замена.
Член 11
(1) Понудата за откуп ги содржи следниве елементи:
- хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп;
- цената по која понудувачот се обврзува да ги откупи хартиите од вредност;
- рокот за плаќање на хартиите од вредност и
- датумот на отпочнување и датумот на завршување на рокот за прифаќање на понудата
за откуп од страна на сопствениците на хартиите од вредност .
(2) Кога понудувачот со понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена,
понудата за откуп покрај елементите од став 1 на овој член треба да содржи и точно
определен однос за замена за хартиите од вредност за замена, нивниот род, како и
последната пазарна цена пред објавувањето на понудата за откуп, доколку станува збор за
хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон.
(3) Како последна пазарна цена од став 2 на овој член во случај на хартии од вредност
за замена од член 10 став 1 алинеја 2 на овој закон, се наведува последната пазарна цена
на веќе издадените хартии од вредност на понудувачот, со кои тие хартии од вредност за
замена прават ист род или се наведува дека се тие хартии од вредност со кои воопшто не
се тргувало.
(4) Ако за понудата за откуп, покрај дозволата од член 23 на овој закон, е потребна
дозвола, одобрение или согласност од друг надлежен орган, понудата за откуп
задолжително содржи и одредба со која изјавата за прифаќање на понудата за откуп не
произведува правни последици, доколку надлежниот орган не издаде дозвола, одобрение
односно согласност.
(5) Ако понудувачот во понудата за откуп понуди хартии од вредност за замена од член
10 став 1 алинеја 2 на овој закон, а надлежниот орган на понудувачот се уште не донел
одлука за зголемување на основната главнина, потребна за издавање на тие акции,
односно за издавање на обврзници, понудата за откуп која задолжително содржи и
одредба за отповикување на изјавата за прифаќање на понудата за откуп, престанува да
важи доколку надлежниот орган во рок од 35 дена по истекот на рокот за прифаќање на
понудата не донесе одлука за зголемување на основната главнина, односно за издавање на
обврзници.
Член 12
(1) Со понудата за откуп може да се определи најмалата количина на хартиите од
вредност на кои се однесува понудата за откуп, која треба да се прифати, за понудата за
откуп да се смета за успешна.
(2) Кога условот од став 1 на овој член ќе се исполни, понудувачот го објавува
наредниот ден исполнувањето на условот.
(3) Рокот за прифаќање на понудата за откуп се продолжува за 14 дена, ако условот од
став 1 на овој член треба да се исполни во последните 14 дена од рокот за прифаќање на
понудата.
Член 13
Понуда за откуп не е потребна ако:

- лицето ги добило хартиите од вредност од член 4 на овој закон при спојување или
поделба на акционерско друштво во замена за хартии од вредност на правно лице кое
поради спојувањето или поделбата престанало да постои;
- лицето врз основа на понуда за откуп, односно понуди за откуп, во согласност со овој
закон веќе се стекнало со најмалку 45% хартии од вредност од член 4 став 2 на овој закон
и
- хартиите од вредност се стекнати врз основа на подарок меѓу физички лица или по
пат на наследување.
Член 14
Понудата за откуп ја дава банка или брокерска куќа, членки на берза, во име и за
сметка на понудувачот.
III. ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ПОНУДАТА
ЗА ОТКУП
Член 15
Пред објавувањето на понудата за откуп понудувачот треба за својата намера да ја
извести истовремено Комисијата, органот на управување на акционерското друштво на
кое се однесува понудата за откуп и Монополската управа, како и да ја објави намерата во
рок од еден работен ден по известувањето.
Член 16
Органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за
откуп е должен во рок од два работни дена по приемот на известувањето за намерата од
член 15 на овој закон да ја извести Комисијата доколку веќе постојат определени
преговори со понудувачот, како и да го објави известувањето.
Член 17
(1) Ако врз основа на условите на пазарот на долгорочни хартии од вредност може да
се заклучи дека определено лице, или група на лица, имаат намера да извршат преземање,
а особено доколку:
- меѓу акционерското друштво и понудувачот постојат преговори за преземање;
- цената на хартијата од вредност на организираниот пазар значително порасне и од тоа
може да се заклучи дека ќе дојде до понуда за откуп и
-надлежниот орган на понудувачот донел одлука за утврдување на цената во понудата
за откуп која се уште не е објавена, Комисијата може да бара од лицето за кое може да се
заклучи дека има намера да изврши преземање во рок од 24 часа од приемот на барањето
на Комисијата да даде недвосмислена изјава дали има намера да даде понуда за откуп.
(2) Во случај од став 1 на овој член Комисијата може од органот на управување на
друштвото на кое би се однесувала понудата за откуп да бара во рок од 24 часа од приемот
на барањето на Комисијата да даде недвосмислена изјава дали е запознаен со планираната
понуда за откуп.
(3) Изјавите од ставовите 1 и 2 на овој член, лицето од став 1 на овој член, односно
органот на управување од став 2 на овој член, веднаш ги објавува.
Член 18
(1) Ако понудувачот по известувањето кое го дал согласно со член 15 на овој закон, се
откаже од намерата за откуп, не може да даде нова понуда пред истекот на една година од
денот на откажување на намерата. Новата понуда за откуп може да се даде и во пократок

рок доколку откажувањето од намерата е извршено врз основа на согласност од
Комисијата.
(2) Комисијата дава согласност за откажување од намерата за понуда за откуп во
случаи наведени во член 37 на овој закон.
Член 19
(1) Понудувачот заедно со понудата за откуп издава и документ за понуда (во
натамошниот текст: проспект за откуп) во рок од 30 дена по известувањето за намерата од
член 15 на овој закон.
(2) Проспектот за откуп ги содржи податоците кои се неопходни на сопствениците на
хартии од вредност да им овозможат да донесат соодветна одлука во врска со прифаќање
на понудата за откуп, а особено:
- податоци за понудувачот;
- податоци за акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп;
- податоци за друштвата кои во врска со понудата за откуп дејствуваат во свое име и за
сметка на понудувачот;
- податоци за поврзаните друштва на понудувачот;
- цена по која се откупуваат хартиите од вредност, како и врз основа на што е
определена таа цена;
- податоци за хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп;
- доколку понудувачот определи најмала количина на хартиите од вредност со право на
глас која мора да биде продадена за понудата за откуп да биде успешна;
- податоци за бројот и видот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата кои
понудувачот ги стекнал пред објавувањето на понудата за откуп;
- податоци за рокот и начинот на плаќање на хартиите од вредност за кои е дадена
понудата за откуп;
- услови под кои понудувачот може да ја повлече понудата за откуп;
- рок за прифаќање на понудата и
- целта на понудата за откуп, како и планираниот начин на управување со
акционерското друштво од страна на понудувачот, а особено политиката на вработување,
преструктуирање на акционерското друштво, промена на статусот на акционерското
друштвото и распределбата на добивката на акционерското друштво.
(3) Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена,
проспектот за откуп содржи и:
- податоци за издавачот на хартиите од вредност кои се нудат за замена;
- последна пазарна цена на хартиите од вредност за замена пред објавувањето на
проспектот за откуп, како и нивната книговодствена вредност;
- права и обврски кои произлегуваат од хартиите од вредност за замена;
- податоци од проспектот за котација на берзата и
- доколку понудените хартии од вредност за замена се уште не се издадени да се наведе
постапката за издавање на нови хартии од вредност.
(4) Комисијата може да определи подетална содржина на проспектот за откуп.
Член 20
(1) Ако во проспектот за откуп се наведени невистинити информации, лицата кои го
издале проспектот, односно учествувале при изработката на проспектот, солидарно се
одговорни за штетата пред имателите на хартиите од вредност на кои се однесува
понудата за откуп, доколку знаеле или морале да знаат за невистинитоста на податоците.

(2) Лицата од став 1 на овој член одговараат за штета и ако во проспектот за откуп не се
наведени битни податоци кои би можеле да влијаат врз одлуката на имателот на хартии од
вредност во врска со прифаќањето на понуда за откуп.
(3) Лицата од став 1 на овој член не одговараат доколку докажат дека имателот на
хартии од вредност на кој се однесува понудата за откуп знаел за невистинитоста, односно
непотполноста на податоците во проспектот за откуп.
Член 21
Комисијата не одговара за вистинитоста или непотполноста на податоците наведени во
проспектот за откуп.
Член 22
(1) Ако понудувачот ја промени понудата за откуп така што понуди повисока цена,
односно поповолен однос на замена, промената на понудата ја објавува најдоцна седум
работни дена пред истекот на рокот за прифаќање на понудата и за тоа, пред објавувањето
на променетата понуда за откуп, ги известува Комисијата и Централниот депозитар за
хартии од вредност.
(2) Понудувачот што ја променил понудата за откуп е должен да депонира
дополнителен депозит во висина на разликата меѓу променетата цена и претходната цена,
согласно со член 29 на овој закон во рокот од став 1 на овој член.
(3) Ако понудувачот ја промени понудата за откуп, лицата кои веќе ја прифатиле
претходната понуда имаат право да отстапат од дадената изјава за прифаќање и да ја
прифатат променетата понуда за откуп.
(4) Понудувачот не смее да ја измени понудата или условите за понуда за откуп освен
во случајот од став 1 на овој член.
Член 23
(1) Понуда за откуп се дава врз основа на дозвола од Комисијата.
(2) Комисијата дава дозвола за понуда за откуп откако ќе утврди дека:
- проспектот за откуп е изготвен во согласност со член 19 ставови 2 и 3 на овој закон;
- понудата е дадена во согласност со овој закон;
- понудувачот депонирал средства или обезбедил банкарска гаранција во согласност со
член 29 од овој закон;
- хартиите од вредност за замена ги резервирал на начин определен во член 30 од овој
закон доколку понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена
согласно со член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон;
- хартиите од вредност за замена ги исполнуваат условите определени со овој закон и
-понудувачот склучил договор со Централниот депозитар за хартии од вредност
согласно со член 28 став 1 од овој закон.
(3) Доколку во согласност со друг закон во врска со преземањето е потребна дозвола,
одобрение или согласност на друг надлежен орган, кон барањето за дозвола од став 2 на
овој член, се приложува и доказ за поднесено барање за соодветна дозвола, одобрение,
односно согласност од другиот надлежен орган.
(4) За издавањето дозвола од став 1 на овој член Комисијата го известува другиот,
надлежен орган.
(5) Комисијата ја пропишува документацијата што се поднесува кон барањето за
издавање дозвола за понуда за откуп.
(6) Комисијата одлучува по барањето за давање дозвола за понуда за откуп најдоцна во
рок од десет работни дена од денот на прием на потполно барање, односно најдоцна во
рок од 25 дена, доколку се работи за понуда во согласност со член 10 од овој закон или
пак во тој рок може да побара дополнување на непотполното барање.

(7) Ако Комисијата не одлучи за барањето за давање дозвола за понуда за откуп во
рокот од став 4 на овој член, се смета дека Комисијата дала дозвола за понуда за откуп.
(8) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 дена до
Комисија на Владата на Република Македонија.
(9) Жалбата од став 8 на овој член не го задржува извршувањето на решението на
Комисијата.
Член 24
(1) Извадокот од проспектот за откуп се објавува истовремено со понудата за откуп за
која Комисијата издала дозвола. Понудата за откуп се објавува на њеб страницата на
берзата.
(2) Проспектот за откуп истовремено со објавувањето од став 1 на овој член, се испраќа
и на органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за
откуп, на Монополската управа, на берзата и на Централниот депозитар за хартии од
вредност. Органот на управување на друштвото е должен да ги запознае вработените во
друштвото со содржината на проспектот за откуп, во согласност со закон.
(3) Проспектот за откуп истовремено со објавувањето од став 1 на овој член, се испраќа
и на сите овластени учесници на пазарот на долгорочни хартии од вредност со седиште во
Република Македонија, кои пак мораат да обезбедат проспектот за откуп да им е на
располагање бесплатно на увид на сите заинтересирани лица.
(4) Содржината на извадокот од проспектот за откуп ја пропишува Комисијата.
Член 25
(1) Органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за
откуп е должен да го објави своето образложено мислење во врска со понудата за откуп,
во рок од десет работни дена по објавувањето на извадокот од проспектот за откуп.
(2) Мислењето од став 1 на овој член задолжително содржи:
- податоци за постоење на преговори во врска со понудата за откуп меѓу понудувачот и
органот на управување на друштвото на кое се однесува понудата;
- податоци за постоење на преговори во врска со понудата за откуп меѓу понудувачот и
органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата во врска со
начинот на остварување на правото на глас од хартиите од вредност кои се веќе во
сопственост на понудувачот;
- дали членовите на органот на управување на акционерското друштво на кое се
однесува понудата кои се иматели на хартиите од вредност-предмет на понудата
планираат да ја прифатат, односно да ја отфрлат понудата за откуп и да приложат свое
образложение и
- образложени податоци за последниот ревидиран извештај на акционерското друштво
на кое се однесува понудата за откуп, со наведување на книговодствената вредност на
хартиите од вредност на кои се однесува понудата.
(3) Доколку во мислењето на органот на управување се наведени невистинити податоци
или податоци кои доведуваат во заблуда, лицата кои го дале мислењето или учествувале
при изработката на мислењето, солидарно се одговорни пред имателите на хартиите од
вредност на кои се однесува понудата за откуп за штетата, доколку знаеле или би морале
да знаат за таквата природа на податоците.
Член 26
Органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за
откуп ги известува вработените во друштвото во согласност со закон веднаш по
објавувањето на мислењето од член 25 на овој закон.

Член 27
(1) Рокот за прифаќање на понудата за откуп не смее да биде пократок од 30 дена и не
подолг од 60 дена од денот на првото објавување на извадокот од проспектот и понудата
за откуп.
(2) Ако понудувачот во текот на траењето на понудата за откуп ја измени понудата за
откуп во согласност со член 22 на овој закон, рокот за прифаќање на понудата за откуп се
продолжува за седум дена.
Член 28
(1) Понудувачот склучува договор со овластено лице на Централниот депозитар за
хартии од вредност за вршење на услуги во постапката на преземање пред објавувањето
на понудата за откуп.
(2) Со договорот од став 1 на овој член Централниот депозитар за хартии од вредност
се обврзува да ги изврши сите уписи на забрани за располагање со хартиите од вредност и
уписи на преносот на хартиите од вредност, како и сите исплати кои треба да се извршат
во постапката на преземање.
(3) Централниот депозитар за хартии од вредност ја определува цената на услугите од
став 1 на овој член по претходна согласност од Комисијата.
Член 29
(1) Понудувачот, пред објавувањето на понудата за откуп, го депонира паричниот
износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои се однесува понудата за
откуп на посебна сметка на Централниот депозитар за хартии од вредност.
(2) Во случај на комбинирана понуда понудувачот, пред објавувањето на понудата за
откуп, депонира кај Централниот депозитар за хартии од вредност паричен износ
потребен за плаќање на оној дел од цената кој се исплаќа во пари.
(3) Во случај на алтернативна понуда понудувачот мора пред објавувањето на понудата
за откуп кај Централниот депозитар за хартии од вредност да депонира паричен износ
потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп, во
случај сите иматели на хартии од вредност да изберат исплаќање на цената во пари.
(4) Наместо депонирањето на парични средства врз основа на ставовите 1, 2 и 3 од овој
член, понудувачот на Централниот депозитар за хартии од вредност може да му предаде
банкарска гаранција од банка со седиште во Република Македонија или банка од држава
членка на ОЕЦД, со која банката неотповикливо се обврзува дека на прв повик на
Централниот депозитар за хартии од вредност без приговор на посебната сметка на
Централниот депозитар за хартии од вредност ќе го исплати износот потребен за
исполнување на обврските на плаќање кон сопствениците на хартии од вредност кои ја
прифатиле понудата за откуп, со рок на важење најмалку 30 дена по истекот на рокот за
плаќање, утврден со понудата за откуп.
(5) Народната банка на Република Македонија ги определува банките од државите
членки на ОЕЦД од став 4 на овој член.
Член 30
(1) Доколку понудувачот во понудата за откуп понуди хартии од вредност за замена од
член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон, пред објавувањето на понудата за откуп, дава налог
на Централниот депозитар за хартии од вредност за резервирање на тие хартии од
вредност, со што до исполнувањето на обврските кон имателите на хартии од вредност
кои ја прифатиле понудата за откуп понудувачот нема да може повеќе да располага со
истите.

(2) Централниот депозитар за хартии од вредност обезбедува понудувачот да не може
повеќе да располага со хартиите од вредност за замена од став 1 на овој член.
(3) Централниот депозитар за хартии од вредност врз основа на став 1 од овој член
врши упис на забраната за располагање со хартиите од вредност за замена на соодветните
сметки за хартии од вредност.
Член 31
(1) Понудувачот не смее лично или преку трето лице да купува хартии од вредност на
кои се однесува понудата за откуп, од денот на известувањето од член 15 на овој закон до
истекот на рокот за прифаќање на понудата, освен ако таквото купување не го најавил во
известувањето од член 15 на овој закон, како и во проспектот за откуп, но не може да
стекне повеќе од 25% од хартиите од вредност на друштвото кои обезбедуваат право на
глас.
(2) Во случај од став 1 на овој член, понудувачот во проспектот ја наведува количината
на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп кои понудувачот ги стекнал
од денот на објавувањето на известувањето од член 15 на овој закон до денот на
објавувањето на проспектот за откуп.
(3) Доколку понудувачот или трето лице за негова сметка од денот на известувањето од
член 15 на овој закон до истекот на рокот за прифаќање на понудата за откуп се стекнало
со хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп под поповолна цена од оние
наведени во понудата и проспектот за откуп, имателите на хартии од вредност на кои се
однесува понудата за откуп имаат право да ја прифатат понудата под тие поповолни
услови.
(4) Во случај од став 3 на овој член се смета дека понудата за откуп е променета и рокот
за прифаќање на променетата понуда за откуп се продолжува за седум дена.
Член 32
(1) Во случај од член 31 став 3 на овој закон Комисијата донесува одлука со која
утврдува дека понудата за откуп е променета и му наложува на понудувачот во рок од пет
работни дена по приемот на одлуката да ја објави изменетата понуда и рокот за
прифаќање на променетата понуда за откуп, како и во истиот рок да депонира
дополнителен депозит во висина на разликата меѓу променетата цена и претходната цена
на начин определен во член 29 од овој закон.
(2) Од приемот на одлуката од став 1 на овој член до објавувањето на променетата
понуда за откуп и депонирањето на дополнителен депозит, прифаќањето или одбивањето
на понудата за откуп на сопствениците на хартии од вредност на кои се однесува понудата
за откуп нема правно дејство. Во тој период рокот за прифаќање на понудата за откуп не
тече.
(3) Ако понудувачот не постапи во согласност со одлуката на Комисијата од став 1 на
овој член, Комисијата со одлука ја става постапката на понудата за откуп вон сила.
Член 33
(1) Членовите на органот на управување на понудувачот, како и членовите на органот
на управување на акционерското друштвото на кое се однесува понудата за откуп,
најдоцна пет работни дена по започнувањето на рокот за прифаќање на понудата за откуп
се должни да ја известат Комисијата за сите правни работи со предметните хартии од
вредност коишто ги извршиле во период од шест месеца пред започнувањето на рокот за
прифаќање на понудата за откуп.

(2) Обврската за известување на Комисијата во рокот од став 1 на овој член се однесува
и на брачните партнери и децата, како и на правните лица во мнозинска сопственост на
лицата од став 1 на овој член.
IV. ПРИФАЌАЊЕ НА ПОНУДАТА
Член 34
(1) Понудата за откуп се прифаќа со писмена изјава за прифаќање на понудата од
страна на имателите на хартии од вредност.
(2) Писмената изјава за прифаќање на понудата се испраќа на банката или брокерската
куќа од член 14 на овој закон, при што имателите на хартии од вредност ги резервираат
хартиите од вредност на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност
и не можат повеќе да располагаат со нив.
(3) Писмената изјава за прифаќање на понудата од став 2 на овој член содржи најмалку:
- род на хартии од вредност за кои се прифаќа понудата за откуп;
- количина на хартии од вредност за кои се прифаќа понудата за откуп;
- име и презиме, односно назив и седиште на имателот на хартии од вредност кој ја
прифаќа понудата за откуп, како и единствен матичен број на имателот;
- изјава на имателот на хартии од вредност за прифаќање на понудата за откуп;
- сметка во банка на имателот на хартии од вредност на која се извршува исплатата врз
основа на прифатената понуда;
- овластување на Централниот депозитар за хартии од вредност за запишување на
забраната за располагање со хартиите од вредност и
- своерачен потпис на имателот на хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за
откуп.
(4) Понудата за откуп се смета за прифатена со денот на резервирање на хартиите од
вредност на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност.
Член 35
Централниот депозитар на хартии од вредност врз основа на резервирањето на
хартиите од вредност утврдено во член 34 став 2 од овој закон обезбедува имателот кој ја
прифатил понудата да не може повеќе да располага со тие хартии од вредност.
V. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДЕЈСТВАТА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
Член 36
(1) По приемот на известувањето од член 15 на овој закон до објавувањето на исходот
на понудата за откуп во согласност со член 40 на овој закон, органот на управување на
акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп не може без одлука на
собрание на акционери да:
-ја зголеми основната главнина;
- презема дејства кои не спаѓаат во редовното работење на друштвото;
- презема дејства кои би можеле да го загрозат натамошното работење на друштвото;
- се стекне со сопствени акции или други сопствени хартии од вредност од кои
произлегува право на замена или стекнување сопствени акции и
- изврши дејства чија единствена цел е да се спречи или отежни постапката и
прифаќањето на понудата за откуп.
(2) Правните дејства кои се преземени во спротивност со став 1 на овој член се
ништовни.

(3) Одлуката на Собранието на акционери од став 1 на овој член е полноважна доколку
е донесена со мнозинство од најмалку три четвртини од гласовите кои ја претставуваат
основната главнина на друштвото во моментот на донесувањето на одлуката.
VI. ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Член 37
Од објавувањето на проспектот за откуп до истекот на рокот за прифаќање на понудата,
понудувачот може доколку тоа е предвидено во проспектот за откуп, да ја повлече
понудата за откуп, односно да отстапи од преговорите за прифаќањето на таа понуда,
доколку друго лице даде конкурентска понуда во согласност со глава ВИИИ од овој закон
или ако настапат околности кои го отежнуваат исполнувањето на обврските на
понудувачот во толкава мера што купувањето на хартии од вредност веќе не одговара на
очекувањата на понудувачот, така што би било неправедно преговорите во таа смисла да
останат во сила.
Член 38
Понудувачот во рок од еден ден го објавува повлекувањето на понудата за откуп.
Повлекувањето на понудата за откуп започнува да важи од денот на објавувањето.
Член 39
За повлекувањето на понудата за откуп понудувачот ги известува Комисијата и
Централниот депозитар за хартии од вредност.
VII. ИСХОД НА ПОНУДАТА ЗА ОТКУП
Член 40
(1) Најдоцна до третиот работен ден по истекот на рокот за прифаќање на понудата,
понудувачот објавува колку иматели ја прифатиле понудата за откуп, со наведување на
количината на хартиите од вредност на кои се однесувала понудата за откуп, притоа
наведувајќи дали понудата за откуп успеала.
(2) Податоците од став 1 на овој член понудувачот ги доставува на Комисијата,
Монополската управа, како и на Централниот депозитар за хартии од вредност, најдоцна
третиот работен ден по истекот на рокот за прифаќање на понудата.
Член 41
(1) Во случај на понуда за откуп од член 9 на овој закон, Централниот депозитар за
хартии од вредност го пресметува вкупниот паричен износ кој е потребен за исплата на
разликата во пари на имателите на хартии од вредност кои ја прифатиле понудата за откуп
и не располагаат со доволна количина хартии од вредност за да можат да ја прифатат
вкупната цена во хартиите од вредност кои се нудат за замена. Централниот депозитар за
хартии од вредност го известува понудувачот за висината на тој вкупен паричен износ
најдоцна во рок од три работни дена по приемот на известувањето од член 40 на овој
закон.
(2) Понудувачот го депонира паричниот износ од став 1 на овој член на посебна сметка
во Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од три работни дена по приемот
на известувањето од став 1 на овој член.
(3) Ако понудувачот во рокот од став 2 на овој член не депонира соодветен паричен
износ на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност се смета дека
понудата за откуп не успеала.

(4) Централниот депозитар за хартии од вредност ја известува Комисијата за
депонирањето на износот во согласност со став 2 на овој член, односно за ослободување
(враќање) на депозитот наредниот работен ден по депонирањето, односно по истекот на
рокот за депонирање.
Член 42
(1) Во случајот од член 11 став 5 на овој закон, понудувачот, истовремено со
известувањето од член 40 на овој закон, го објавува и датумот на свикување на седница на
надлежниот орган на понудувачот, на која тој орган ќе решава за соодветно зголемување
на основната главнина, односно за издавање обврзници, доколку тој орган до
објавувањето на известувањето од член 40 на овој закон се уште не одлучувал за
зголемување на основната главнина, односно за издавање обврзници.
(2) Доколку надлежниот орган до објавувањето на известувањето од член 40 на овој
закон донел одлука за зголемување на основната главнина, односно за издавање
обврзници, понудувачот истовремено со известувањето од член 40 на овој закон ја
објавува и одлуката за соодветно зголемување на основната главнина, односно за
издавање обврзници, како и датумот кога била донесена таа одлука.
Член 43
Врз основа на известувањето од член 40 на овој закон, Комисијата со решение ја
утврдува успешноста на понудата за откуп, најдоцна во рок од три работни дена по
приемот на известувањето од член 40 став 2 на овој закон, односно во рок од три дена по
приемот на известувањето од член 41 став 4 на овој закон.
Член 44
(1) Ако понудата за откуп успеала, Централниот депозитар за хартии од вредност е
должен во рок од осум дена по приемот на решението од член 43 на овој закон во име и за
сметка на понудувачот да ја исполни паричната обврска, односно обврската за
пренесување на хартиите од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон,
на имателите на хартии од вредност во согласност со договорите што биле склучени врз
основа на нивното прифаќање на понудата за откуп.
(2) Без оглед на одредбата од став 1 на овој член, Централниот депозитар за хартии од
вредност во случајот од член 47 на овој закон е должен да ги исполни паричните обврски
кон имателите кои добиле дополнителна понуда во име и за сметка на понудувачот во рок
од осум дена сметано од истекот на рокот за прифаќање на дополнителната понуда.
Член 45
(1) Ако понудувачот во понудата за откуп понудил хартии од вредност за замена од
член 10 став 1 алинеја 2 на овој закон и понудата за откуп успеала, за таквата одлука
понудувачот го известува Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од три
дена по објавувањето на одлуката на надлежниот орган на понудувачот за зголемување на
основната главнина, односно за издавање на обврзници.
(2) Централниот депозитар за хартии од вредност е должен во рок од осум дена по
издавањето на хартии од вредност за замена да изврши упис на хартиите од вредност на
кои се однесува понудата за откуп на сметката на понудувачот, а на хартиите од вредност
за замена на сметката на лицата кои ја прифатиле понудата за откуп.
Член 46
Кога Централниот депозитар за хартии од вредност во име и за сметка на понудувачот
во целост ќе ги исполни неговите обврски врз основа на членовите 44 и 45 од овој закон,

Централниот депозитар за хартии од вредност ги пренесува хартиите од вредност од
сметките на имателите кои ја прифатиле понудата за откуп на сметката на хартии од
вредност на понудувачот.
Член 47
(1) Ако понудувачот во алтернативната понуда понудил хартии од вредност за замена
од член 10 став 1 алинеја 2 на овој закон и се исполнил условот за раскинување на
обврската од член 11 став 5 на овој закон, понудувачот на сите иматели на хартии од
вредност кои врз основа на понудата за откуп имале право да примат хартии од вредност
за замена им понудува плаќање на цената во пари, освен доколку не се исполни условот за
раскинување на обврската (во натамошниот текст: дополнителна понуда).
(2) Дополнителната понуда понудувачот е должен да ја испрати со препорачана пошта
на сите иматели на хартии од вредност од став 1 на овој член во рок од осум работни дена
по истекот на рокот од член 11 став 5 на овој закон.
(3) Имателите на хартии од вредност од став 1 на овој член може да ја прифатат
дополнителната понуда во рок од осум работни дена по приемот на дополнителната
понуда на која се применуваат одредбите од член 34 на овој закон.
Член 48
Ограничувањата на располагање со хартии од вредност кои биле резервирани во
Централниот депозитар за хартии од вредност во врска со понудата за откуп престануваат
ако:
- понудата за откуп не успеала;
- понудата за откуп била отповикана;
- се исполнил условот за раскинување на обврската од член 11 став 4 на овој закон и
- во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда се
исполнил условот за раскинување од член 11 став 5 на овој закон.
Член 49
Во рок од 12 месеци од издавањето на решението на Комисијата од член 43 на овој
закон понудувачот не смее да даде нови понуди за откуп и не смее да купува хартии од
вредност на кои се однесувала понудата за откуп, доколку тие хартии од вредност, заедно
со другите хартии од вредност, кои веќе ги има, му обезбедуваат повеќе од 25% од
хартиите од вредност кои обезбедуваат право на глас во случаите доколку:
- понудата за откуп не успеала;
- понудата за откуп била отповикана;
- се исполнил условот за раскинување на обврската од член 11 став 4 на овој закон и
- во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда се
исполнил условот за раскинување од член 11 став 5 на овој закон.
Член 50
(1) Комисијата го доставува решението за успешност на понудата за откуп, односно
одлуката за повлекување на понудата за откуп на понудувачот, акционерското друштво на
кое се однесува понудата за откуп, на Централниот депозитар за хартии од вредност и на
берзата.
(2) Понудувачот е должен решението на Комисијата од став 1 на овој член да го објави
на начин како што е објавена понудата за откуп.
VIII. КОНКУРЕНТСКА ПОНУДА ЗА ОТКУП

Член 51
(1) По објавувањето на проспектот за откуп, но најдоцна десет дена пред истекот на
рокот за прифаќање на понудата на определени хартии од вредност, понуда за откуп на
тие исти хартии од вредност може да даде и друго лице (во натамошниот текст:
конкурентска понуда).
(2) За конкурентската понуда за откуп се применуваат одредбите од другите глави од
овој закон, освен ако во оваа глава поинаку не е определено.
Член 52
(1) Конкурентска понуда за откуп може да даде само лице кое:
- не е капиталски, односно управувачки поврзано со лицето кое ја дало претходната
понуда за откуп и
- не е банка или брокерско друштво кое дава понуда во име и за сметка на понудувачот.
(2) Во случај на конкурентска понуда за откуп, рокот за прифаќање на претходната
понуда за откуп се продолжува до истекот на рокот за прифаќање на конкурентската
понуда, освен ако понудувачот не ја отповикал претходната понуда за откуп.
(3) Во случај на конкурентска понуда за откуп, лицата кои веќе ја прифатиле
претходната понуда за откуп имаат право да отстапат од писмената изјава и да ја прифатат
конкурентската понуда за откуп.
(4) Доколку во претходната понуда за откуп е определена најмалата количина на
хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп за да се смета дека понудата
успеала, во конкурентската понуда не смее да биде определена помала количина на
хартии од вредност од оној определен во претходната понуда за откуп.
(5) Доколку конкурентска понуда за откуп се даде во моментот кога во претходната
понуда за откуп количината од став 4 на овој член веќе била надмината, конкурентската
понуда не смее да го содржи условот од став 4 на овој член.
Член 53
Комисијата може да одбие издавање дозвола за конкурентска понуда за откуп ако
утврди дека се работи за понуда за откуп чија единствена намена е промена на цената на
хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп.
IX. ЗАБРАНЕТИ ДЕЈСТВА
Член 54
Овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност е должен да одбие барање за
било какво дејствие со хартии од вредност ако знае или би морал да знае дека поради
извршување на барањето може да дојде до кршење на овој закон.
Член 55
(1) Акциите стекнати со правна работа спротивна на одредбите на овој закон не носат
право на глас, односно на управување со друштвото, како и го губат правото за
дивиденда.
(2) На лицето кое се стекнало со акции на начин од став 1 на овој член при
извршувањето на правото на глас кое произлегува од акциите кои веќе ги има, процентот
на акции со право на глас кои произлегуваат од сите издадени акции на тоа акционерско
друштво се намалува сразмерно со количината на акции добиени врз основа на правна
работа која е во спротивност со овој закон, така што при остварувањето на правото на глас
тоа има еднаков процент каков што имало пред стекнувањето со акции во спротивност со
овој закон.

X. КОНТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА
ПОНУДАТА ЗА ОТКУП
Член 56
(1) Комисијата врши контрола при спроведувањето на понудата за откуп.
(2) Комисијата донесува одлуки во врска со контролата на спроведувањето на понудата
за откуп, која е определена со правила пропишани од страна на Комисијата.
(3) Комисијата одлучува во случај на промена на понудата за откуп (член 32), за
отстранување на неправилностите при изведување на понудата за откуп (член 57 став 1),
за согласност за повлекување од намерата за понуда за откуп, како и за успешноста на
понудата за откуп.
Член 57
(1) Ако Комисијата при контролата од член 56 на овој закон утврди неправилности при
спроведувањето на понудата за откуп кои можат да се отстранат, му наложува со решение
на понудувачот, банката, брокерската куќа или друштвото да ги отстрани истите.
(2) Во решението од став 1 на овој член, Комисијата определува рок за отстранување на
неправилностите кој не смее да биде подолг од пет дена.
(3) Субјектите од став 1 на овој член се должни на Комисијата да ñ достават извештај
во кој се опишани мерките за отстранување на неправилноста, како и приложува
документи и докази од кои произлегува дека утврдените неправилности се отстранети во
рок од пет дена од приемот на решението од став 2 на овој член.
(4) Во периодот од донесувањето на решението на Комисијата од став 1 на овој член до
истекот на рокот од став 2 на овој член, прифаќањето или одбивањето на понудата од
страна на имателите на хартии од вредност на кои се однесува понудата не произведуваат
правно дејство. Во тој период рокот за прифаќање на понудата не тече.
(5) Доколку понудувачот не постапува во согласност со став 1 од овој член, односно
доколку се работи за неправилности кои не можат да се отстранат, Комисијата може со
решение да ја запре постапката на понудата за откуп.
(6) Против решението од став 5 на овој член може да се изјави жалба до Комисијата на
Владата на Република Македонија. Жалбата не го задржува извршувањето на решението
на Комисијата.
XI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА
Член 58
Овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, како и Централниот
депозитар за хартии од вредност, за времетраењето на понудата за откуп во рокот за
прифаќање на понудата од член 27 на овој закон на барање на Комисијата ги доставуваат
сите информации кои им се на располагање и кои се потребни за надзор над извршување
на понудата за откуп и за исполнување на обврските за известување од членовите 59 и 64
на овој закон.
Член 59
(1) Од денот на известувањето од член 15 на овој закон до истекот на рокот за
прифаќање на понудата, понудувачот постојано ја известува Комисијата за секое
стекнување со хартии од вредност кои обезбедуваат право на глас или од кои произлегува
право на замена или стекнување со хартии од вредност кои на издавачот на хартии од
вредност на кои се однесува понудата за откуп му обезбедуваат право на глас, како и за

цената по која ги добил тие хартии од вредност, освен ако хартиите од вредност
понудувачот ги добил врз основа на понуда за откуп.
(2) Лицата кои на денот на објавување на понудата за откуп во согласност со член 24 од
овој закон имаат во сопственост над 10% хартии од вредност кои обезбедуваат право на
глас или од кои произлегува право на замена или стекнување хартии од вредност кои му
обезбедуваат право на глас на издавачот на хартии од вредност на кои се однесува
понудата за откуп, односно кои подоцна ќе добијат такво учество во тие хартии од
вредност, за тоа ја известуваат Комисијата во рок од три дена по објавувањето, односно
добивањето на тие хартии од вредност и мораат тековно да ја известуваат Комисијата за
секое натамошно стекнување со тие хартии од вредност, како и за цената по која ги
добиле хартиите од вредност.
XII. ПРЕЗЕМАЊЕ ПРЕКУ ЗАЕДНИЧКИ
ПОЛНОМОШНИК
Член 60
(1) Ако повеќе лица, врз основа на договор или на поинаков начин, заеднички
дејствуваат при остварување на право на глас кое произлегува од акциите на определено
друштво и било кој од нив да добие хартии од вредност на акционерското друштво кои
обезбедуваат право на глас, така што тие хартии од вредност заедно со други хартии од
вредност кои веќе ги имаат тие лица обезбедуваат 25% право на глас, секое лице е должно
да даде понуда за откуп, освен ако не се договорат дека понуда за откуп ќе даде само едно
од нив (заеднички полномошник).
(2) За заедничко дејствување од став 1 на овој член не се смета остварување на право на
глас врз основа на собрани полномошна, доколку полномошната биле собрани во
согласност со член 61 од овој закон и ако содржината на полномошната е во согласност со
член 62 од овој закон.
Член 61
(1) Лицето или лицата кои планираат на седницата на собранието на акционерското
друштво да остварат право на глас врз основа на организирано собрани полномошна, за
таквата намера, причините за неа и начинот на собирање на полномошна треба претходно
да ја известат Комисијата. Кон известувањето мора да биде приложен и примерок на
полномошното.
(2) За организирано собирање на полномошна се смета секое собирање на полномошна
кое е наменето за најмалку 25 акционери на акционерското друштво кои се иматели на
акции со право на глас.
Член 62
(1) Полномошното на лицето од член 61 став 1 на овој закон важи само за една седница
на собранието на акционерското друштво. Полномошното треба да содржи јасен став во
врска со гласањето по предлог на одлуки, предлог на ополномоштеното лице за гласање
на поединечни предлози на одлуки, барање од акционерот да даде упатства за
остварување на правото на глас со предупредување дека ако акционерот не даде поинакви
упатства, ќе го остварува правото на глас според своите предлози кои треба да бидат
образложени во полномошното и предупредување дека акционерот може да го отповика
полномошното во секој момент.
(2) Комисијата го пропишува полномошното за гласање за поединечни работи на
седница на собранието на акционерското друштво.
Член 63

Полномошната собрани во спротивност со одредбата од член 61 на овој закон, односно
чија содржина е во спротивност со член 62 на овој закон се ништовни.
XIII. ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Член 64
(1) Кога лицето, посредно или непосредно, ќе се стекне со 5% од сите хартии од
вредност на издавачот кои обезбедуваат право на глас, како и за секои наредни 5% од
хартиите од вредност (во натамошниот текст: квалификувано учество), за тоа мора веднаш
да го извести издавачот на хартии од вредност и Комисијата.
(2) Издавачот кој го примил известувањето од став 1 на овој член треба веднаш да го
објави известувањето.
Член 65
Ако лицето кое е сопственик на квалификувано учество не го извести издавачот и
Комисијата во согласност со член 64 на овој закон, за акциите кои го надминуваат
квалификуваното учество нема право на глас, односно на учество во управувањето на
друштвото.
Член 66
(1) Издавачот на хартии од вредност од член 2 на овој закон е должен веднаш јавно да
ги објави деловните настани кои се однесуваат на тој издавач или неговите хартии од
вредност, кои би можеле значително да влијаат врз цената на хартиите од вредност.
(2) За деловните настани од став 1 на овој член издавачот од член 2 на овој закон е
должен да ја извести Комисијата.
(3) Комисијата подетално ја определува содржината, начинот и роковите за објавување
на известувањата од ставовите 1 и 2 на овој член.
XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 67
Тој којшто при откуп на компанија даде или наведе невистинити информации во
проспектот за откуп или даде конкурентска понуда за откуп без да има право на тоа и со
тоа наведе едно или повеќе лица да купуваат или продаваат хартии од вредност, ќе се
казни со казна затвор до три години.
Член 68
Тој којшто при откуп на компанија, како овластен учесник на пазарот не одбие
барање или друго дејствие со хартии од вредност, за кое знае или можел да знае дека ќе
оштети едно или повеќе лица учесници во откупот, ќе се казни со казна затвор до три
години.
Член 69
(1) со парична казна од 250.000,00 до 300.000,00 илјади денари ќе се казни за прекршок
правното лице ако:
- не даде понуда за откуп на хартии од вредност во случаи утврдени со овој закон (член
4 ставови 1 и 4);
- во понудата цената или односот за замена на хартиите од вредност ја определи
спротивно на овој закон (член 7 ставови 3, 4 и 5 );

- во понудата понуди исплаќање на цената спротивно на овој закон (член 8 ставови 5 и
6);
- не понуди исплаќање на разликата во цена во пари ( член 9);
- понудата не содржи елементи утврдени со овој закон (член 11);
- за својата намера за откуп не ја извести Комисијата ( членови 16 и 17 );
- со понудата истовремено не го објави проспектот за откуп (член 19);
- наведе невистинити информации и податоци (член 20 );
- не ја објави или извести Комисијата за промена на понудата ( член 22 став 1);
- не депонира дополнителен депозит врз основа на променетата понуда (член 22 став 2);
- даде понуда за откуп без дозвола од Комисијата (член 23 став 1);
- не ја прифати понудата во роковите утврдени со овој закон ( член 27);
- пред објавување на понудата за откуп не депонира средства во Централниот
депозитар за хартии од вредност или не обезбеди банкарска гаранција (член 29);
- не издаде налог за резервирање на хартии од вредност за замена ( член 30 став 1);
- купува хартии од вредност, предмет на понуда спротивно на овој закон (член 31 став
1);
- не постапи по одлуката на Комисијата ( член 32 став 1);
- не го објави повлекувањето на понудата во утврдениот рок ( член 38 );
- не ја извести Комисијата за повлекување на понудата ( член 39 );
- не постапи согласно со одредбите на овој закон во однос на објавувањето (член 40
став 1);
- не ги достави потребните податоци до органите утврдени со овој закон (член 40 став
2);
- не постапи според одредбите на овој закон во однос на плаќањето (член 47 став 1);
- даде понуда надвор од роковите утврдени со овој закон (член 49);
- даде конкурентска понуда спротивно на одредбите од овој закон (член 52);
- овластениот учесник не постапува според одредбите од овој закон (член 54);
- овластениот учесник не ги доставува потребните информации на барање на
Комисијата согласно со овој закон (член 58);
- не ја известува Комисијата, во врска со стекнувањето на хартии од вредност во
случаите утврдени со овој закон (член 59 став 1);
- не извести според овој закон за стекнувањата од 5% од вредноста од хартии од
вредност со право на глас или за секое наредно стекнување од 5 % (член 64 став 1) и
- не ги објави или извести Комисијата за деловните настани кои би можеле значително
да влијаат на цената на хартиите од вредност ( член 66 ставови 1 и 2).
(2) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното
лице со парична казна од 30.000,00 до 40.000,00 денари.
(3) Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни за прекршок од став 1
на овој член и физичкото лице.
Член 70
(1) Со парична казна од 100.000,00 до 200.000,00 денара ќе се казни за прекршок
правното лице ако:
- исполнувањето на условот не се објави во рокот утврден со овој закон (член 12 став
2);
- не се достави проспектот за откуп ( член 24 ставови 1 и 3);
- не се објави мислењето во врска со понудата (член 25 став 1);
- не ги извести вработените во врска со понудата (член 26);
- не склучи договор за вршење услуги согласно со овој закон ( член 28) и

- за зголемување на основната главнина не го извести органот утврден со овој закон
(член 45 став 1).
(2) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното
лице со парична казна од 30.000,00 до 40.000,00 денари.
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 71
Лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон се стекнале со хартии од вредност
кои обезбедуваат повеќе од 25% и помалку од 45% права на глас, во врска со натамошно
стекнување со тие хартии од вредност должни се да дадат понуда за откуп под услови и на
начин определени со овој закон.
Член 72
Одредбите на овој закон се применуваат од денот на почнување со работа на
Централниот депозитар за хартии од вредност.
Член 73
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".

