
РЕЗЮМЕ  

 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку Рішенням від 
16.12.2014 р. №1713  затвердила 

Зміни до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних 

паперів. Рішення набуває чинності з 

01 березня 2015 року. 

Річну регулярну інформацію за 
2014 рік емітенти подаватимуть 

вже за зміненими правилами. 

Рішенням №1713 запроваджене 
подання інформації до НКЦПФР 

виключно у вигляді електронних 
документів. Подавати інформацію у 

паперовому вигляді емітенти 
можуть бути зобов'язані лише у 

випадку письмової вимоги 

уповноваженої особи Комісії.  

Згідно з п. 12 розділу І Положення, 
при поданні Інформації до Комісії 
емітент зобов'язаний подавати 
(надсилати) таку Інформацію у 

вигляді електронних документів 
відповідно до нормативно-

правового акта Комісії, що регулює 
порядок подання адміністративних 

даних, та інформації у вигляді 

електронних документів.  

Новий розділ IX Положення визначає 
порядок розміщення публічними 

акціонерними товариствами 
інформації на сторінці в мережі 

Інтернет, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до 

законодавства. Зазначено, що 
інформація на сторінці в мережі 

Інтернет оприлюднюється у 
вільному доступі державною мовою 

із зазначенням дати такого 

оприлюднення.  
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Коментар НРА «Рюрік» до Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 р. 
№1713 Про затвердження Змін до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів   

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 16.12.2014 р. 
№1713  затвердила Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. Рішення набуває чинності з 01 березня 2015 року. 

Таким чином, річна регулярна інформація за 2014 рік емітентами буде розкриватися 
згідно з оновленими правилами. 

Основними нововведеннями, що запроваджені Рішенням №1713, є подання інформації 
до НКЦПФР виключно у вигляді електронних документів, встановлення порядку 
розкриття інформації публічними акціонерними товариствами на сторінках в мережі 
Internet та уточнення порядку спростування розкритої недостовірної інформації.   

Згідно з п. 12 розділу І Положення, при поданні Інформації до Комісії емітент 
зобов'язаний подавати таку Інформацію у вигляді електронних документів відповідно до 
нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних 
та інформації у вигляді електронних документів.  

Подавати інформацію у паперовому вигляді емітенти можуть бути зобов'язані виключно 
у випадку письмової вимоги уповноваженої особи Комісії.  

Новий розділ IX Положення визначає порядок розміщення публічними акціонерними 
товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет, що підлягає оприлюдненню 
відповідно до законодавства. Зазначено, що інформація на сторінці в мережі Інтернет 
оприлюднюється у вільному доступі державною мовою із зазначенням дати такого 
оприлюднення.  

Публічне акціонерне товариство у визначені строки розміщує на власній сторінці в 
мережі Інтернет таку інформацію: 

— статут товариства; 

— положення про загальні збори;  

— положення про кожну філію та кожне представництво товариства;  

— принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;  

— протоколи загальних зборів товариства;  

—  висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства; 

— документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до 
вимог законодавства; 

— проспекти (зміни до проспектів) емісії цінних паперів; 

— перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу 
належних їм акцій тощо. 

Додатково, з 01 березня 2015 року спростування розкритої недостовірної та виправленої 

особливої інформації здійснюється протягом:  

— п'яти днів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці в мережі 
Internet ; 

— десяти робочих днів з дати вчинення дії в офіційному друкованому виданні та на 
сторінці в мережі Internet ;  

— п’ятнадцяти робочих днів з дати вчинення дії при поданні до Комісії. 

Спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої регулярної Інформації 
має бути здійснене не пізніше стандартних строків, встановлених для подачі річної та 
квартальної (регулярної) інформації. 

На думку аналітичного департаменту НРА «Рюрік», запровадження з березня 2015 року 
оновленого Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів є істотним 
кроком до раціоналізації процесів оприлюднення інформації на фондовому ринку. В той 
же час, важливо підкреслити,  діяльність з оптимізації засобів розкриття інформації 
емітентами має бути продовжена. Головною їх метою має стати підвищення прозорості 
діяльності фондового ринку, а також забезпечення зручних програмних продуктів та 
інформаційної підтримки емітентів, що ще потребуватиме значних зусиль з боку 
регулятора протягом тривалого періоду. 

Питання розкриття інформації емітентами цінних паперів протягом тривалого часу є 
об'єктом дослідження аналітичного департаменту Агенства. З попередніми 
дослідженнями на дану тематику можна ознайомитися за наступними посиланнями: 

— Коментар НРА «Рюрік» до Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 р. №2826 Про 
затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів; 

— Дослідження норм українського законодавства щодо порядку та строків розкриття 
емітентами цінних паперів інформації на фондовому ринку;  

— Дослідження норм українського законодавства, які передбачають обов'язкове 
визначення рейтингової оцінки. 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» буде в подальшому відслідковувати 
впровадження змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а 
також їх вплив на діяльність українських емітентів.  

30 січня 2015 р. 
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