
42  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 591 / 28.10.2005

БИЗНИС
БИЗНИС

ПОД ЛУПА ЗАКОНИТОСТА ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕТО НА "ТИКВЕШ" 

"Инвестброкер", куќата во 
сопственост на М-6 групата, возврати 
на нападите по шпекулациите во 
јавноста околу преземањето на 
акциите во "Тиквеш". 

Брокерската куќа тврди: истата 
Kомисија и истата претседателка пред 2 
години со решение го прогласија за 
успешно преземањето на "Тиквеш".

"Демантираме дека М-6 како наш 
клиент незаконски купувал акции 
спротивно на Законот. Ова е потврдено 
со правосилно и конечно решение на 
Комисијата за хартии од вредност од 
2004 година, со кое понудата за откуп 
на акциите од страна на М-6 се 
утврдува за успешна", велат од 
"Инвестброкер".

Со ова "Инвестброкер" ја потсетува 
Пендовска дека токму таа ги аминувала 
трансакциите по истиот закон по кој 
сега ги товари. Претседателката и денес 
беше недостапна за коментар.

"Инвестброкер" разоткрива 
политиканство во играта, од нејасни 
причини, и по две години, иако 
брокерите побарале, сепак сè уште не 
добиле толкување од Министерството 
за финансии за законитоста за 
преземањето на "Тиквеш".

Во соопштението брокерската куќа 
тврди: и со најновата разврска Свето 
Јаневски и неговите директори не 
изгубиле ниту една акција, а од друга 
страна, пак, законот вели дека 
акционерите го губат правото на 
управување и на дивиденда. Зад 
спорните трансакции практично се 
крие и главната причина зошто 
приватизацијата на "Тиквеш" се смета 
за контроверзна. Преземањето на 
компанијата, сите трансакции и 
екипирањето на директорскиот тим 
беа извршени пред да биде објавен 
јавен оглас за акциите на "Тиквеш", на 
што обврзува законот. Отворањето на 
приватизационото досие преку спорни 
трансакции за многумина е 
продолжение на судирот Поповски-
Јаневски, како нова епизода по 
последната блокада на сметката на 
"Тиквеш" од страна на Министерството 
за финансии.

Свето Јаневски и неговата М-6 група, 

според првичните информации, 
изгубиле 22 отсто од акциите во 
"Тиквеш" и повеќе немаат право да 
управуваат со нив. На пат се да ја 
изгубат и доминацијата во винарската 
визба. 

Комисијата за хартии од вредност 
прогласи три трансакции со акциите за 
спротивни на законот. За повреда на 
берзанските правила ги товари 
брокерите на "Инвестброкер" - куќа во 
сопственост на М-6.

На одлуката со која се прогласува 
повреда на правилата за работење се 
наоѓа потписот на Весна Пендовска, 
претседателка на Комисијата за хартии 
од вредност, која само пред три месеци 
убедуваше дека преземањето на 
"Тиквеш" е законско и го правдаше со 
истиот закон според кој сега ја товари 
приватизацијата.

"Подолго време траеја убедувањата 
меѓу Комисијата за хартии од вредност 
и заинтересираниот понудувач. На крај 
преовлада становиштето дека најдобро 
за сите е да се спроведе преземањето 
согласно овој закон", изјави пред три 
месеци Весна Пендовска, претседателка 
на Комисијата за хартии од вредност.

Според шпекулациите во јавноста, 
со овој пример, со отпечатувањето на 
приватизационото досие, се отвора 
патот за ревизија и на останатите 
трансакции за преземање на "Тиквеш". 
Воедно и натаму останува спорен 
фактот дека во 2003 година 
компанијата беше преземена без да 
биде објавен јавен оглас.

Јаневски и М-6 остануваат 
доминантни сопственици на "Тиквеш". 
Многумина сметаат дека отворањето 
на случајот е логичен епилог по 
серијата обвинувања и контроверзи за 
приватизацијата на компанијата, а во 
разврската удел ќе има и отворената 
војна со Министерството за финансии, 
кое упорно бара да си го наплати 
долгот од "Тиквеш".

"ЛУКОИЛ" СО НОВИ 
ИНВЕСТИЦИИ

Министерот за транспорт и врски, 
Џемали Мехази, и директорот на 
"Лукоил" за Македонија, Андреј 
Михајлович Куку, се договорија за 
изградбата на првата бензинска пумпа 
од вкупно планираните 40. 

На средбата меѓу Мехази и Куку 
присуствуваа и премиерот Владо 
Бучковски и рускиот амбасадор во 
Македонија, Агарон Асатур.

Македонија е 19. земја во која 
влегува оваа руска компанија. Во 
информацијата која им беше поделена 
на новинарите за договорот за 

продажба на 
градежно земјиште 
за изградба на првата 
бензинска пумпа на 
"Лукоил", стои дека 
тоа ќе биде парцела 
во Скопје со 
површина од 2.070 
метри квадратни. 
Цената е 1.500 
денари за метар 
квадратен, односно 
3.105.000 денари. 

"Лукоил" се обврзува целиот износ да 
го плати во рок од 8 дена по 
потпишувањето на договорот.

Следните бензински пумпи "Лукоил" 
ќе ги гради во Велес, Охрид, Струга и во 
Гостивар.

СЛОБОДНА ТРГОВСКА ЗОНА 

Македонија и Србија и Црна Гора 
формираа слободна трговска зона во 
која нема царини, квоти, контингенти, 
односно со сите стоки ќе се тргува 
слободно, без количински или 
царински ограничувања.

Се укинува заштита на македонските 
земјоделски и српско-црногорските 
индустриски производи. Неодамна 
потпишаната Спогодба всушност значи 
- две држави, еден заеднички трговски 
пазар. Според информациите, на 
Белград не му пречи новиот договор на 
Скопје со Приштина за слободна 
трговија со Покраината. 

"Кога станува збор за нормативната 
основа со Косово, ние на нашите 
партнери им препорачуваме 
договорите да се потпишуваат со 
УНМИК, да се почитува Резолуцијата 
1244 од ОН", изјави Предраг Ивановиќ, 
министер за меѓународни економски 
односи на СиЦГ.

Србија и Црна Гора е втора на 

списокот најзначајни трговски 
партнери на Македонија, со 385 
милиони долари размена во перидот 
јануари - јули 2005 година и суфицит на 
македонска страна. Соединувањето на 
дел од пазарот кој се растури со 
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БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАРБЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

Комисијата за хартии од вредност, на 21.10.2005 година во согласност со 
законската надлежност, изрече мерка против брокерската куќа "Инвест бро-
кер" АД Скопје, бидејќи трансакциите со кои е извршено купување на дел од 
акциите на Винарска визба "Тиквеш" АД Кавадарци е реализирано во спро-
тивност со законската процедура, но таа не предизвикува поништување на 
трансакциите ниту губење на правото на сопственост на тие акции.

Тоа е одговорот на КХВ на, како што наведуваат во соопштението за јав-
носта, "определени дезинформации" објавени во дел од јавните медиуми по-
врзани со решението на Комисијата за посочената трансакција на "Инвест-
брокер".

Од КХВ воедно посочуваат дека со одделно решение Комисијата го одоб-
рила барањето на М-6 ДОО Скопје како инвеститор за преземање на "Тиквеш", 
што беше реализирано со почитување на одредбите од Законот за преземање 
на акционерски друштва. 

"КХВ немала и нема законски надлежности во процесот на приватизација 
на општествениот и државниот капитал", се подвлекува во соопштението од 
Комисијата за хартии од вредност.

распаѓањето на некогашната заедничка 
држава, треба да ја зголеми размената 
и се очекува таа да биде најмалку за 20 
проценти повеќе.

"ФЕРШПЕД" ГАЗДА НА "ПАРК"

Нов сопственик на атрактивниот 
охридски хотел "Парк" е "Фершпед". 
Според информациите, од 
доминантниот сопственик на "Инекс 
Горица" - "Ремис", "Фершпед" го купил 
хотелот заедно со големата 
ресторанска сала и дискотеката за три 
милиони евра.

За исто 
толку пари, 
пред точно 
три и пол 
години, 
целиот 
комплекс со 
"Парк" и 
"Горица", 
кампот 
"Градиште" во 

Охрид и хотелот во Цавтат - Хрватска, 
беа купени од градежната фирма 
"Ремис" на Бошко Иловски, чиј бизнис 
патрон е поранешниот битолски 
градоначалник Силјан Мицевски и од 
охридскиот бизнисмен во Америка, 
Гоце Блажевски.

Кои се вистинските причини што го 
натерале Иловски, кој е во градежниот 
бизнис, да го оттуѓи својот атрактивен 
хотел и зошто изборот на купувачот 
паднал токму на "Фершпед", 
сопственикот на атрактивни хотели во 
земјава, меѓу кои синџирот "Метропол" 
и "Александар Палас" - останува 
непознаница. Јавноста и туристичката 
фела не можат да ги одгатнат 
причините околу новите релации, меѓу 
главните играчи во охридскиот 
туристички бизнис, во кој "Фершпед", 

освен со хотелите "Метропол" и 
"Белви", сега влегува и со "Парк". 
"Ремис" и партнерите останаа во 
хотелот "Горица" и "Градиште", 
наспроти најголемиот конкурент 
групацијата М-6 на Свето Јаневски, чии 
хотели се "Палас", "Орце Николов", 
"Десарет" и кампот "Љубаништа".

 
"ДЕЛТА М" ВО СКОПЈЕ

Неодамна, раководството на "Делта 
М" беше во бизнис анализа на Скопје, 
при што за своите проекти ја запозна и 
македонската Влада во обид да ја 
долови актуелната деловна клима.

Првиот човек на "Делта М", 
Мирослав Мишковиќ, на премиерот 
Бучковски му ги изложил плановите за 
изградба на 5 супермаркети, еден 
дисконтен центар и инвестиции во 
производството и преработката на 
овошје и зеленчук.

Мишковиќ се сретна и со првиот 

човек на Комерцијална банка, Хари 
Костов. Разговарале за купување на 
стоковната куќа "Типо", сопственост на 
Банката за која "Делта М" најави дека е 
заинтересирана.

Според најавите, Комерцијална 
банка тактизира во очекување на 
понудите од објавениот тендер кои 
треба да пристигнат по пошта. Имало 
неколку понуди, но била спорна цената 
која ја бара Комерцијална банка во 
висина од 11 милиони евра.

Деновиве "Делта М" ќе ја достави 
понудата, по што евентуално со Банката 
ќе се договараат за цената.


