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Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
На основу члана 254. став 3, члана 260. тачка а), члана 301. тачка б), а у вези са чланом 11. став 8), чланом 14.
став 3), чланом 26. став 2), чланом 27. ст. 2. и 4, чланом 37.
став 7) и чланом 40. став 2), те члана 60. став 5) Закона о
тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12 и 59/13), као и члана
108. став 3. Закона о инвестиционим фондовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 92/06), Комисија
за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници
одржаној 10.09.2013. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЕМИСИЈЕ ХАРТИЈА ОД
ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку емисије хартија
од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”,
број 60/12) (у даљем тексту: Правилник) у члану 14. у тачки к) иза ријечи: “регистрована” додају се запета и ријечи: “као и потврда берзе или другог уређеног тржишта о
просјечној цијени из члана 18 став 2а.”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Продајна цијена може бити нижа од тржишне цијене у случају емисије:
а) акција по вриједности утврђеној за варанте или за замјенљиве обвезнице,
б) обичних акција у складу са поступком утврђеним
овим законом за извршење права пречег уписа акција
постојећих акционара по вриједности која не може бити
нижа од 90% од њихове тржишне цијене,
в) акција у поступку реорганизације друштва и
г) акција брокеру или другом посреднику ради њихове
препродаје по тржишној вриједности, по вриједности која
може бити мања од тржишне вриједности, али не више од
износа посредничке провизије утврђене као проценат од
вриједности по којој се издају акције, с тим да она не може
прећи 10% тржишне вриједности тих акција.”.
У истом члану иза става 2. додаје се нови став 2а), који
гласи:
“Тржишна вриједност акција отвореног акционарског
друштва утврђује се као пондерисана просјечна цијена
остварена на берзи или другом уређеном тржишту, у периоду од шест мјесеци, који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вриједност акција, ако је у
том периоду обим промета акцијама те класе на тржишту
хартија од вриједности представљао најмање 3% укупног
броја издатих акција те класе и да је најмање у три мјесеца
тог периода остварени обим промета износио најмање 1%
укупног броја акција те класе на мјесечном нивоу, изузимајући понуде за преузимање и блок послове.”.
Члан 3.
У члану 45. иза тачке б) додаје се тачка б1), која гласи:
“у случају понуде акција која се ради по основу конверзије потраживања у акције, податке из члана 23. став 1.
Закона, осим т. д), з), к), л), љ), м) и н), те замјенски однос
потраживања и акција, као и списак појединачних потраживања која су предмет конверзије по врстама и износу и
лица (назив, адреса, матични број) чија се потраживања
конвертују у акције”.
Члан 4.
Иза члана 45. Правилника додаје се нови члан 45а, који
гласи:
“Члан 45а.
Упис и уплата хартија од вриједности из члана 60. т. а),
б), в), г) и д) Закона могу трајати најдуже 90 дана од дана
одређеног за почетак уписа и уплате.
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Упис и уплата хартија од вриједности из става 1. овог
члана мора почети у року од седам дана од дана доношења
одлуке.”.
Члан 5.
Члан 48. Правилника брише се.
Члан 6.
У члану 53. став 1) у т. а), б) и в) подтачке 6) мијењају
се и гласе: “потврду берзе или другог уређеног тржишта о
просјечној цијени из члана 18. став 2а. овог правилника,
те”.
У истом члану у ставу 1) иза тачке б) додаје се тачка
б1), која гласи:
“б1) у случају понуде акција која се ради по основу конверзије потраживања у акције:
1) одлуку о емисији,
2) записник са сједнице скупштине акционара на којој
је донесена одлука о конверзији потраживања у акције, са
списком присутних и представљених акционара, те њиховим појединачним бројем гласова, коришћеним приликом
утврђивања кворума за рад скупштине акционара,
3) одлуке, рјешења, односно сагласности повјерилаца
чија се потраживања конвертују у капитал, са спецификацијом врста и појединачних износа потраживања,
4) финансијски извјештај и извјештај независног ревизора,
5) план реорганизације стечајног дужника, у случају
да се конверзија потраживања у акције обавља у поступку
стечаја,
6) извјештај независног процјенитеља о вриједности
потраживања која су предмет конверзије, не старији од три
мјесеца од дана доношења одлуке о конверзији, осим у случају потраживања Републике Српске и њених фондова по
основу неуплаћених пореза и доприноса,
7) доказ о објављивању значајног догађаја, на начин
и у облику прописаном Правилником о извјештавању и
објављивању информација од стране емитената хартија од
вриједности које су предмет јавне продаје.”.
У истом члану у ставу 1) у т. г) и д) додају се подтачке
41), које гласе: “потврду берзе или другог уређеног тржишта
о просјечној цијени из члана 18. став 2а. овог правилника,”.
У ставу 3. истог члана број: “3” замјењује се бројем:
“5”.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-LVI-1900/13
10. септембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.
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