Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
На основу члана 254. став 3, члана 260. тачка а), а у вези
са чланом 60. став 5) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06,
34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 6.12.2016.
године, д о н и ј е л а ј е

15.12.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

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”, бр. 60/12
и 88/13); (у даљем тексту: Правилник) члан 15. став 2. брише се.
Члан 2.
Члан 24. брише се.
Члан 3.
У члану 37. додаје се нови став 8, који гласи:
“(8) Ако је емитент банка, привремени намјенски рачун из
става 6. овог члана не може бити отворен у банци емитенту.”.
Члан 4.
У члану 4. послије ријечи: “нижа од” додају се ријечи:
“номиналне или”.
Члан 5.
У члану 53. додају се ст. 3а) и 3б), који гласе:
“(3a) У случају емисије из става 1. т. а), б) - осим у дијелу који се односи на конверзију потраживања у акције, в),
г) и д) овог члана, емитент доставља и проспект за емисију,
односно документ о хартијама од вриједности, израђен у
складу са чланом 10. овог правилника.
(3б) Проспект из става 3а) овог члана, који одобри Комисија, није предмет објављивања, већ се доставља директно заинтересованим инвеститорима.”.
Члан 6.
Иза члана 53. додаје се нови члан 53а, који гласи:
“Ако је продајна цијена акција наведена у одлуци о
емисији из члана 60. став 1. т. а), б) - осим у дијелу који се
односи на конверзију потраживања у акције, в), г) и д) Закона, нижа од номиналне или књиговодствене вриједности из
посљедњег годишњег финансијског извјештаја, емитент је
обавезан да јавну понуду акција спроведе посредством берзе у складу са чланом 37. ст. од 3. до 7. овог правилника.”.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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