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Официален вестник на Европейския съюз

L 110/9

ПОПРАВКИ
Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/958 на Комисията от 9 март 2016 година за
допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти относно техническите правила за обективното представяне
на инвестиционните препоръки или на друга информация, с която се препоръчва или се предлага
инвестиционна стратегия, и за разкриването на конкретни интереси или индикации за конфликти
на интереси
(Официален вестник на Европейския съюз L 160 от 17 юни 2016 г.)
На страница 19 в член 6, параграф 1 в уводното изречение и в букви а) и б):
вместо:

„1.
В допълнение към информацията, изисквана в член 5, лицата, посочени в член 3, параграф 1,
точка 34, подточка i) от Регламент (ЕС) № 596/2014, и експертите включват в препоръката следната
информация относно своите интереси и конфликти на интереси по отношение на емитента, до когото
препоръката се отнася пряко или косвено:
а) ако те притежават нетни дълги или къси позиции, превишаващи прага от 0,5 % от общия размер на
емитирания акционерен капитал на емитента, изчислени в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС)
№ 236/2012 и с глави III и IV от Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012 на Комисията (1), това обстоя
телство се посочва, като се уточнява дали нетната позиция е дълга или къса;
б) ако участието на емитента превишава 5 % от общия емитиран от него акционерен капитал, това обстоя
телство се посочва;“

да се чете:

„1.
В допълнение към информацията, изисквана в член 5, лицата, посочени в член 3, параграф 1,
точка 34, подточка i) от Регламент (ЕС) № 596/2014, и експертите включват в препоръката следната
информация относно своите интереси и конфликти на интереси по отношение на емитента, до когото
препоръката се отнася пряко или косвено:
а) ако лицето или експертът притежава нетни дълги или къси позиции, превишаващи прага от 0,5 % от
общия размер на емитирания акционерен капитал на емитента, изчислени в съответствие с член 3 от
Регламент (ЕС) № 236/2012 и с глави III и IV от Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012 на
Комисията (1), това обстоятелство се посочва, като се уточнява дали нетната позиция е дълга или къса;
б) ако участието на емитента в общия емитиран акционерен капитал на лицето или експерта превишава
5 %, това обстоятелство се посочва;“.

