
РЕЗЮМЕ  

 

Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 

щодо затвердження Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних 

паперів, зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 24.12.2013 р. за 

№ 2180/24712, набуло чинності з 01 січня 

2014 року. 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів передбачає, 

зокрема, склад та порядок розкриття 

інформації, що включається до проспекту 

емісії (інформації про випуск) цінних паперів, 

змін до нього, а також звіту про 

результати їх розміщення у випадку 

публічного розміщення цінних паперів. 

Емітенти зобов’язані розкривати 

інформацію у повному обсязі шляхом 

публікації проспекту емісії (інформації про 

випуск), змін до проспекту емісії цінних 

паперів, а також звіту про результати їх 

розміщення (підсумків випуску) в одному з 

офіційних друкованих видань Комісії, а 

також у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії та на власному веб-сайті.  

Оприлюднення інформації, яка міститься в 

проспекті емісії, змінах до нього, а також у 

звіті про результати розміщення цінних 

паперів має відбуватись в одному і тому ж 

офіційному друкованому виданні. 

Емітент зобов’язаний розмістити на 

веб-сайті фондової біржі проспект емісії 

(інформацію про випуск) та зміни до 

проспекту емісії (інформації про випуск) 

цінних паперів у випадку розміщення цінних 

паперів відповідного випуску на такій біржі. 

На думку НРА «Рюрік», врегулювання 

порядку оприлюднення емітентами в разі 

публічного розміщення інформації, що 

включається до проспекту емісії , змін до 

нього, а також до звіту про результати їх 

розміщення, стане позитивним фактором 

підвищення прозорості функціонування 

ринку цінних паперів.  

 
 
Відповідальний за випуск: 
Директор з розвитку НРА «Рюрік»,  
к.е.н. Долінський Леонід Борисович,  
тел. (044) 383-04-76 

Відповідальний аналітик: 
Молодший фінансовий аналітик 
Ярош Станіслава Сергіївна, 
тел. (044) 484-00-53, вн.109 

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

цінних паперів   

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 03.12.2013 р. №2826 
затвердила Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Документ було 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за №2180/24712. Рішення набуло 
чинності з 01 січня 2014 року. 
 
На підставі Рішення №2826 втратили чинність Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Комісії від 19.12.2006 р. №1591, а також 
Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які 
знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядок заповнення форм розкриття 
інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у 
лістингу організатора торгівлі, затверджене рішенням Комісії від 22.06.2010 р. №981. 
 
Дія чинного Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів-
нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущенні до обігу на території України, в 
тому числі і ті, що знаходяться у лістингу організатора торгівлі. 
 
Згідно з Рішенням, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів було 
доповнено розділом VIІ, який визначає порядок розкриття інформації, що міститься в 
проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії 
(інформації про випуск) цінних паперів, а також розділом VIІІ, що окреслює порядок розкриття 
інформації, яка міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів. 

Новими розділами передбачено склад та порядок розкриття інформації, що включається до 
проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до нього, а також до звіту про 
результати їх розміщення, у випадку публічного розміщення цих цінних паперів. 
 
Емітенти зобов’язані здійснювати розкриття інформації у повному обсязі шляхом публікації 
проспекту емісії (інформації про випуск), змін до проспекту емісії цінних паперів, а також звіту 
про результати їх розміщення (підсумків випуску) в одному з офіційних друкованих видань 
Комісії, а також у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-
сайті. Важливо, що оприлюднення інформації, яка міститься в проспекті емісії, змінах до 
нього, а також у звіті про результати розміщення цінних паперів має відбуватись в одному і 
тому ж офіційному друкованому виданні. 

Додатково, емітент зобов’язаний розмістити на веб-сайті фондової біржі проспект емісії 
(інформацію про випуск) та зміни до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів у 
випадку, якщо планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску на такій 
біржі. 
 
Розділом VIІ Положення також передбачено обов’язок емітента розкрити інформацію, що 
міститься в проспекті емісії цінних паперів після реєстрації такого проспекту в Комісії та не 
пізніше як за десять днів до дати початку укладення договорів з першими власниками. Після 
реєстрації в Комісії інформації щодо проспекту емісії, емітент зобов’язаний у тридцятиденний 
термін оприлюднити у вказаному Положенням порядку інформацію про зміни до проспекту 
емісії (інформації про випуск) цінних паперів, але також не менш як за 10 днів до дати початку 
укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про 
випуск) цінних паперів (з урахуванням цих змін). 
 
Офіційна позиція НКЦПФР полягає в тому, що регулятор, ініціюючи оновлення норм 
Положення, прагне зробити процес розкриття інформації емітентами на ринку цінних паперів 
більш безпечним, простим та зручним, в тому числі шляхом запровадження обов’язкового 
використання електронного цифрового підпису в процесі формування і передачі звітності, а 
також стандартизації та спрощенні форм регулярної річної інформації. 
 
Варто зауважити, що відповідні накази вже оприлюднені на офіційному сайті Комісії, зокрема 
Наказ Голови НКЦПФР від 31.12.2013 р. №785 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем 
ХМL-файлів електронної форми фінансової звітності» та Наказ Голови НКЦПФР від 
31.12.2013 р. №786 «Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації 
емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів». 
 
На думку НРА «Рюрік», врегулювання порядку оприлюднення емітентами в разі публічного 
розміщення інформації, що включається до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних 
паперів, змін до нього, а також до звіту про результати їх розміщення, стане позитивним 
фактором підвищення прозорості функціонування ринку цінних паперів.  
 
Впровадження вдосконалених процесів формування і подання звітності емітентами зробить 
цей процес більш зручним, а дані звітності – надійно захищеними завдяки використанню 
електронного цифрового підпису. 
 
Аналітичний департамент НРА «Рюрік» буде відслідковувати впровадження вищевказаних 
змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також їх вплив на 
діяльність українських емітентів.  

30 січня 2014 р. 
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