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БИЗНИС
БИЗНИС

           
БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
16.8.2005 година до 23.8.2005 година 
беа направени вкупно 278 трансакции, 
при што беа истргувани акции во вред-
ност од 77.735.569 денари.

Комерцијална банка Скопје реали зи-
раше најголем број трансакции, вкупно 
88, при што беа истргувани акции во вр-
едност од  46.677.800 денари. Алкалоид 
Скопје беше активна со вкупно 52 тран-
сакции, при што беа истргувани акции 
во вредност од 6.605.119 денари. Гранит 
Скопје имаше 41 трансакција, при што 
беа истргувани акции во вредност од 
3.363.745 денари. Најмалку трансакции, 
само една, имаше Адинг Скопје, при што 
беа истргувани акции во вредност од 
135.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс 
МБИ на 23.8.2005 година изнесуваше 
1.932,78 индексни поени.

НАЈАВЕНИ ОТПУШТАЊА ВО "МИТАЛ СТИЛ"

Индијците повторно најавуваат бран отпуштања. "Митал стил", од минатата го-
дина сопственик на "Ладна валалница" и на "Полуконти", дел од светскиот гигант 
ЛНМ Груп, го решил проблемот со околу 300 вработени во погоните, кои се сметаат 

за прекубројни и се пријавиле за до бро-
волно заминување како технолошки ви-
шок. Минатата седмица раководството 
објавило и список на уште околу 130 вра-
ботени, на кои им препорачува да за ми-
нат од компанијата. Програмата за до-
броволен технолошки вишок рако вод-
ството во "Митал стил" ја понуди по пре-
говорите со Синдикатот, кој поради на-
јавените отпуштања најави штрајк. Ра-
ботниците кои не се согласуваат да за-
минат, велат дека раководството про-
должува да прави притисоци за нивно 
напуштање на компанијата. А како нај-
заинтересирани за заминување, до сега 
биле оние кои се пред пензионирање. 
Раководството на "Митал стил" сака бро-
јот на вработени да го намали за 430 од 
двата погона. Од "Ладна валалница" тре-
ба да си заминат 300, додека од "По лу-
конти" 130 вработени. Инаку, во "Ладна 
валалница" работат 960 вработени, од 
кои на принуден одмор биле испратени 
околу 80 проценти. Во "Полуконти", пак, 
работат 433 вработени. За доброволно 
заминување од компанијата, вработените 

со работен стаж од три до осум години ќе добијат отпремнина од шест плати (во ви-
сина на последната) и 2.100 евра. 

"МЕРКАТОР" ДОГОДИНА ЌЕ ГРАДИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР

Словенечки "Меркатор" ќе почне да го гради првиот трговски центар во Маке-
донија кон крајот на 2006 година на Скопски саем. Ова, како што пренесува "Мак-
факс", преку заедничко соопштение го потврдиле двете водечки трговски куќи од 

Словенија, "Меркатор" и 
"Ера" од Велење, која е до-
минантен сопственик на 
Скопски саем. Минатата 
сед мица двете страни ги 
дого во риле деталите за из-
градба на трговскиот центар 
во земјава, а пот пишале и 
договор со кој "Меркатор" 
од "Ера" ја ку пува неј зи-
ната малопро дажна мрежа 
во Хрватска. Вредноста на 
зделките во Македонија и 
во Хрватска, како што е со-
општено, из несува 50 ми-
лиони евра.

"Меркатор" планираше 
трговскиот центар во Ма-

кедонија да го гради на местото спроти Народна банка во Скопје, но ова земјиште 
на лицитација го купи грчки "Веро". 

ИНТЕРЕСОТ ЗА "ПОШТЕНСКА" 
НЕ ГИ НАПУШТА ХОЛАНЃАНИТЕ

Интересот на холандската ИНГ груп 
за "Поштенска банка" продолжува, а до-
каз за тоа е и најавата за доаѓање на нив-
ни претставници кои повторно ќе пре-
говараат. По ревизорскиот извештај, се-
га ќе прават длабинска анализа на бан-
ката. Според шпекулациите, за тоа дали 
се работи за вистинската ИНГ груп, чија 
банка е 11 по големина во светот, гувер-
нерот Петар Гошев побарал писмена по-
тврда од својот холандски колега. Од 
таму го информирале дека се работи за 
нивната ИНГ, а тамошната Централна 
бан  ка ќе ја лиценцира нашата "Пош-
тенска" откако Холанѓаните ќе влезат 
како инвеститори. И нашиот министер 
за финансии се интересирал за наме-

СЕ БАРА НАЧИН  ЗА ПРОДАЖБА 
НА СВЕТСКИОТ БИЗНИС ЦЕНТАР 

Според последните најави, Светскиот 
бизнис центар во Скопје ќе се продава 
со непосредна спогодба, која како идеја 
дошла по пресметките дека доиз град-
бата на центарот со дополнителни 4 
милиони евра, па продажба дуќан по 
дуќан, ќе значи само фрлање пари, без 
економска оправданост. Песимизмот, 
главно, е поради неуспешните два тен-
дера годинава, кога бизнисот се нудеше 
по цена од 10,5 милиони евра, па потоа 
со цена пониска за 10 проценти. И во 
двата обида немаше заинтересирани, 
освен вториот пат кога единствениот 
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рите на ИНГ кај својот холандски колега, 
од кого добил одговор во детали за на-
мерите на нивната финансиска инсти ту-
ција. Единствен проблем кој може да го 
оневозможи влезот на овој познат бренд 
е тоа што раководството на "Еуро стан-
дард", откако ја презеде "Поштенска", пре-
ку активирање на залогот за земен кредит 
од страна на поранешните акционери 
"Европа 92" и "Ноел", сега не сака да ја да-
де новата, атрактивна зграда на "Пош тен-
ска". Во НБМ коментираат дека иако ди-
ректно нема да учествуваат во пре го во-
рите, монетарната власт нема да до зво ли 
туку така делење на имот и на бизнис, 
односно без оглед на желбата на рако вод-
ството на "Еуростандард", нема да се до-

зволи издвојување на дел од банката, што натаму може да се одрази на билансната 
состојба. Трите страни кои треба да ја склучат купопродажната зделка, Владата, ИНГ 
и "Еуростандард" веќе размениле писма на намери.

ано нимен инвеститор се по влече во последен момент. Според информациите, до-
колку сега државата допол ни-
телно инвестира во Цен тарот, 
речиси е извесно де ка нема да 
се продаде по ре ална цена. 
Размислувањето да се најде ку-
пувач без тен дер ќе се раз гле-
дува допрва, дали тоа е един-
ствената ва ријанта за ко нечно 
реша ва ње на огром ното зда-
ние во центарот на глав ниот 
град. Познавачите говорат дека 
во овој момент е подобра се-
која алтернатива различна од 
неактивирањето на об јектот, со 
што државата го дишно губи ми-
лион ипол евра. 

КОГА ЌЕ ПРОРАБОТИ 
"ТОРАНИЦА"?

Речиси 4,5 години, околу 600 рудари 
од "Тораница" од Крива Паланка, упорно 
чекаат рудникот да проработи, но веќе 
имаат сè помалку надеж дека произ-
водството ќе го обноват газдите од аме-
риканската компанија "Ксеминекс". Аме-
риканците, кои го купија рудникот за 
829.000 евра и кои парите требаше да ги 
уплатат до крајот на минатата година, 
должат уште 37.000 евра. После диците 
од неработењето на рудникот се чув-
ствуваат во целата Општина, во која "То-
раница" беше главен носител на ин дус-
триското производство и капацитет, врз 
кој Крива Паланка го потпираше својот 

- Комерцијална банка АД Скопје из-
вестува дека на барање на акцио не ри-
те-сопственици на приоритетни акции 
издадени од Комерцијална банка АД 
Ско пје, а во согласност со Одлуката за 
замена на приоритетни акции во оби-
чни акции издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје број 02-1600-11398/
25.3. 2004 година донесена на 17. ре дов-
на седница на Собранието на Банката 
одр жана на 24.3. 2004 година, Банката 
до стави барање до Централниот депо-
зитар за хартии од вредност да изврши 
конверзија на вкупно 2.209 обични ак-
ции издадени од Банката.

Централниот депозитар за хартии од 
вредност со писмо ја известил Банката 
дека постапил по нејзиното барање.

Со тоа новата состојба на бројот на ак-
ции издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје:

- 161.327 приоритетни акции и
- 1.852.740 обични акции
- Согласно податоците добиени од 

Централниот депозитар за хартии од вр-
едност, ве известуваме дека на 19.8. 
2005 година се извршени следните не-
трговски трансфери на акции на коти ра-
ни друштва (по основ на компензација, 
подарок или наследство):

- Агроплод АД Ресен - 21 обична ак-
ции,

- Европа АД Скопје - 143 обични ак-
ција.

- На Македонска берза беше објавена 
блок трансакцијата со акциите на:

Комерцијална банка АД Скопје
Шифра: КМБ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Официјален пазар
Номинална вредност: 1.000 ден
Количина: 5.070
% од основната главнина: 0,25%
Цена по акција (во денари): 1.950,00
Вредност на трансакција (во денари): 

9.886.500,00
Членка - Продавач: КБ
Членка - Купувач: КБ

локален економски развој. Спо ред екс-
пертите, рудникот има богати резерви и 
најголемото годишно про из водство од 
23.000 тони олово-цинков концентрат, 
остварено во 1998 година, значи дека 
"Тораница" може да работи рентабилно. 
Тие потсетуваат дека ра ботењето на 
рудникот значи и месечен обрт на околу 
200.000 долари, кои се доволни за ус-
пеш но работење и на другите дејности 
во Општината. Мо ментно, во "Тораница" 
се ангажирани 35 работници, кои се 
грижат за ладното одржување на капа-
цитетите, а мена џерскиот тим веќе под-
готви елаборати и планови за идното 
планирано про из водство.


