Врз основа на член 41 од Статутот на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје,
Одборот на директори на својата 11-та седница одржана на ден 21.09.2017 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за толкување на одредби од Правилата за котација
1. Со овој Заклучок се врши толкување на членот 53 од Правилата за котација на
Македонска берза АД Скопје, кој се однесува на суспендирање од котација на хартии
од вредност и кој гласи:
Суспендирање од котација
Член 53
1. Во случај одржувањето на стабилен пазар да е или би било загрозено или каде
заштитата на инвеститорите така налага, Одборот на директори на Берзата
може да донесе одлука за суспендирање на котацијата на било која хартија од
вредност во рок не подолг од 30 дена.
2. Предлог за суспендирање на котацијата на одредена хартија од вредност до
Одборот на директори може да достави и Комисијата за котација на Берзата.
2. Толкувањето на член 53 од Правилата за котација се прави со цел прецизирање на
правата и обврските на издавачот на хартии од вредност, односно позицијата на
Берзата за времетраење на суспензијата од котација на хартиите од вредност во
следнава насока:










издавачот не го губи статусот на котирано друштво на Берзата стекнат со одлуката за
прием на котација донесена од Одборот на директори на Берзата и договорот за
котација склучен со Берзата, односно не е исклучен од котација на Берзата;
издавачот во односите со трети лица и во јавноста истакнува дека е времено
суспендиран од котација;
за издавачот не важат постојаните обврски за известување од Глава VI од Правилата
за котација;
издавачот нема право да ја користи СЕИ –Нет апликација за објава на известувања;
хартии од вредност на кои се однесува суспензијата од котација се тргуваат на
Редовниот пазар на Берзата, на подсегментот Слободен пазар, со забелешка дека
хартиите од вредност се времено суспендирани од котација;
за издавачот важат истите законски обврски за известување како и за друштвата кои
не се котирани на Берзата и кои не се друштва со посебни обврски за известување;
Берзата не ги проверува ниту ги потврдува информациите во врска со работењето и
функционирањето на друштвото коишто се објавуваат во јавноста;
издавачот ги доставува до Берзата сите информации кои смета дека се релевантни за
прекинување на суспензија од котација;
исполнувањето на финансиските обврски кон Берзата по основ на котација
продолжуваат да важат во целост за време на суспензијата од котација.

3. Овој Заклучок се доставува до Комисијата за хартии од вредност и архивата на
Берзата и истиот се објавува на интернет страницата на Берзата.
Одбор на директори
Претседател
Коста Костовски

