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           МОЖНОСТИ ЗА ПЕРСПЕКТИВА
НА ПРИЛЕПСКАТА ФИРМА

Истакнатиот македонски биз-
нисмен од САД, Ѓорѓија - 
Џорџ Атанасоски, стана 

нов газда на "Жито-Прилеп". 
По 15 евра од акција во блок 

транс акцијата на Македонската 
берза тој купи 64.600 акции или 90 
проценти од капиталот на фир ма та 
за 970.000 евра. Со докупу ва ње на 
останатите акции, тој станува доми-
нантен сопственик на сите 65.826 
акции од околу 400 акцио нери на 
"Жито-Прилеп". Имотот на "Жито- 
При леп" е проценет на 3,5 милиони 
евра, а минатата година фирмата 
покажа загуба од 10.600.000 дена ри. 

- "Наскоро ќе ја реализираме 
новата стратегија за идниот раз-
вој на фирмата - вели господинот 
Атанасоски - преку реорганиза ци-
ја на севкупното производство на 
добиточна храна, како составен 
дел на "Жито Прилеп", чија произ-
водна линија ќе биде збогатена со 

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ, 

сопственик на "Жито-Прилеп"
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Неодамна во нашата јавност проструи веста дека нов 
сопственик на "Жито-Прилеп" е истак на тиот ма-
кедонски интернационален биз ни с мен, Ѓор ѓија - 
Џорџ Атанасоски.

Во план е отворање нови производствени линии, до-
полнителни вработувања и зголемување на рен-
табилноста на фирмата, изјави за не делникот 
"Ма кедонско сонце" господинот Ата насоски.

"По 6 месеци ќе ја реализираме стратегијата за идниот 
развој на фирмата преку реорга ни зација на сев-
купното производство на доби точна храна, како 
составен дел на "Жито-При леп" - потенцира Ата-
на соски.

пекара, како и со модерно произ-
водство на сите видови слатки и 
бе ли печива".

Бизнисменот Атанасоски, кој 
веќе има неколку фирми во Маке-
донија, се договорил со акционе-
рите да купи околу 90 отсто од ак-
циите, за што тие потпишале изја-
ви за согласност за продажба. За 
900.000 евра тие продаваат фабри-
ка за производство на добиточна 
храна, големи силоси за чување 
пче ница и пченично брашно. 

Пред неколку недели непознат 
инвеститор барал да ги купи сите 
понудени акции на "Жито-При-
леп" по 10 евра. Во капиталот на 
прет пријатието работниците учес-
тву ваат со околу 60 отсто, а пен-
зио нерите поседуваат 35 отсто. 
Во план е отворање нови произ-
водс твени линии, дополнителни 
врабо тувања и зголемување на 
рента билноста на фирмата.

Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски е 
еден од нај ус пеш ните маке-
донски бизнисмени во САД и во 
све тот. Во 1970 година заминува 

за Америка (Њујорк) кај својот постар брат Јосиф. По 
само пет години тие форми ра ат своја фирма која 
подоцна ќе пре расне во голема компанија. Денес 
седиштето на "Microfl ex" е во Ор монд Бич на Фло-
рида, чиишто ком плетно автома тизирани погони се 
сместени на повеќе од 16 000 метри квадратни. Врв-
ниот ква литет на флек си бил ните метални производи 
ги задоволуваат потребите на светски познатите: 
Форд, Крајслер, Џенерал мо торс, Џенерал елек трик, 
НАСА и други фирми ши рум светот. Нео дамна е 
почната изградбата на нови про изводни погони во 
Америка. Наскоро госпо ди нот Ата на соски планира 
да го изгради и првиот по гон во Македонија за да се 
задоволат потребите на зем јите-членки на ЕУ, НАТО 
и на другите европски зем ји со производи од добро 
познатата и призната програма на "Microfl ex", пот-
врдени со сертификати за стан дардизација (ISO 
9001). Со купувањето на "Жи то-При леп" тој на дело ја 
докажа својата заин те реси раност за инвестирање 
во Република Маке до ни ја.


