Проект

МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003
г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003
г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар
на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа се въвеждат изисквания, произтичащи от измененията на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник, бр. 42 от 03.06.2016
г. и се постига пълно транспониране на изискванията на Директива 2013/50/ЕС на

Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Директива
2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране
изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито
ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува,
когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до
търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила
да прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/1009/ЕО (Директива
2013/50/ЕС).
В съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) се предвижда задължение за публично разкриване на шестмесечни
финансови отчети за дейността на емитентите. С проекта на наредба се посочва какво
следва да бъде съдържанието на публичното уведомление за финансово състояние с
оглед предвиденото в ЗППЦК задължение за емитента да разкрива публично
информация за финансовото си състояние на по-кратки периоди чрез публикуване на
тримесечни уведомления за първото, третото и четвъртото тримесечие.
С проекта на наредба се урежда какво следва да бъде съдържанието на
информацията, която се разкрива по реда на глава шеста "а" от ЗППЦК от лицата,
чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно
регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските
дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала (лицата по
§ 1д ЗППЦК).
С проекта на наредба се осигурява прилагането и на Делегирания Регламент
2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните
технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и
разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на
Комисията относно необходимото съдържание на проспекта, неговия формат и резюме.
С проекта на наредба се предвижда отпадане на задължението на емитента за
представяне на вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти. Досегашното Приложение № 9 „Вътрешна
информация” става „Примерен списък на факти и обстоятелства, подлежащи на
разкриване”. Представянето на вътрешна информация считано от 03.07.2016 г. ще се
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извършва при спазване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно
пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.
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