Службен весник на РМ, бр. 67 од 14.05.2010 година

20100671196
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на
акционерските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај
2010 година.
Бр. 07–2112/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА
АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република
Македонија" брoj 4/2002, 37/2002 и 36/2007), пред членот 67 се додава нов наслов “Давање
на невистинити информации и давање недопуштена конкурентска понуда“, а во членот 67
став (1) пред зборот “Тој“ се додава бројот "(1)".
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
“(2) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на
професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од Кривичниот
законик.“
Член 2
Пред членот 68 се додава нов наслов “Предизвикување на штета при откуп на
акционерско друштво“, а во членот 68 став (1) пред зборот “Тој“ се додава бројот “(1)“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
“(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна.
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на
професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од Кривичниот
законик.“
Член 3
По членот 68 се додава нова Глава XIV-a која гласи: “XIV-a Прекршочни одредби“.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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