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БИЗНИС
БИЗНИС

"ТИКВЕШ" ВО СТЕЧАЈ?!

"'Тиквеш' е пред стечај поради 
блокадата која ја спроведе 
Министерството за финансии", 
објави првиот човек на винарската 
визба, Светозар Јаневски, во 
друштво на луѓето од неговата М6 
групација. 

Јаневски 
нема намера 
да го врати 
долгот кон 
државата, 
што беше и 
причина за 
блокадата, со 
попуст од 75 
отсто, но во 
кеш, како што 
стоело во 
првичниот 
договор, 
бидејќи 
плаќање во 
обврзници 
му дозволиле 
луѓето кои 
биле на власт кога го презел 
"Тиквеш". 

Тој обвинува дека не со судско 
решение туку со налог лично на 
Поповски незаконски му била 
блокирана сметката. 

Фронтменот на М6 најави дека во 
Судот во Стразбур ќе се пресметува 
со властите во Министерството за 
финансии, а за состојбата со 
"Тиквеш" ги информирал европските 
претставници и мисиите на ММФ и 
на Светска банка. 

Според Јаневски, сега "виси" и 
исплатата на годинашново грозје. 

Во врска со преземањето на 
"Тиквеш", Јаневски изјави дека било 
транспарентно и според берзанските 
правила, а евентуалните грешки 
биле од незнаење и ненамерни. И 
ВМРО-Народна на Георгиевски бара 
од Прчевски да отвори истрага за 
случајот "Тиквеш". Ова барање доаѓа 
откако Светозар Јаневски обелодени 
дека поранешните министри за 
економија и за финансии, 
Филиповски и Гошев и поранешниот 
премиер Хари Костов му 
овозможиле недозволиви 
бенефиции при отплатата на долгот 
кон државата. Според ВМРО-
Народна, спорен е и начинот на 
приватизација на винарската визба.

Според Министерството за 
финансии, "Тиквеш" й должи на 
државата 8 милиони евра. При 
приватизацијата му било 
овозможено долгот да го плати со 
дисконт од 75 проценти или 2,6 
милиони евра во кеш. 

Министерството за финансии ги 
демантира и ги 
оценува како 
невистини 
информациите 
изнесени на прес-
конференцијата 
на групацијата 
М6, на чело со 
Светозар Јаневски. 

Во своето 
соопштение 
Министерството 
за финансии 
истакнува дека 
таквите 
дезинформации 
имаат цел 
јавноста да биде 
изманипулирана 
во врска со 

обврските кои винарската визба 
"Тиквеш" ги има кон Република 
Македонија. Со цел да се соопшти 
вистината, Министерството е 
подготвено наредните денови по 
втор пат за јавноста да ги направи 
достапни документите и законската 
регулатива на Република 
Македонија, бидејќи најголем дел од 
кажаното на прес-конференцијата 
во врска со можноста за плаќање на 
долгот со обврзници, надлежностите 
на државните органи, блокадата на 
сметката на винарската визба 
"Тиквеш" од страна на судот итн., се 
свесни дезинформации и лаги.

Меѓу другото, Министерството 
информира дека сите обврски на 
винарската визба "Тиквеш", кои 
изнесуваат стотици 
милиони денари кон 
банките во Македонија, 
како и меѓународните 
обврски кон странски 
кредитори, вклучувајќи 
ги и обврските кон 
Парискиот клуб на 
кредитори, 
Министерството за 
финансии ги извршува на 
товар на државниот 
Буџет и македонските 
граѓани.

 

T&M ХОЛДИНГ ГО КУПИ "ТИПО"

Комерцијална банка АД Скопје 
информира дека по објавениот оглас за 
продажба на Стоковната куќа "Типо", 
Управниот одбор на Банката на 
седницата одржана на 24 октомври 
годинава ја прифати понудата на 
италијанскиот холдинг T&M Холдинг, 
С.П.А. Римини, Италија, преку нејзината 
фирма во Република Македонија - 
ГРАДИСКА. 

Новиот купувач и иден сопственик 
на Стоковната куќа "Типо", како што е 
наведено во соопштението од 
Комерцијална банка, на почетната цена 
по објавениот оглас од 670 милиони 
денари понудил цена од 675 милиони 
денари и на бараното минимално 
сопствено учество од 10 проценти 
понудил учество од 25 проценти од 
понудената цена. Сопственото учество 
од околу 165 милиони денари или 2,7 
милиони евра е веќе уплатено на 
сметка на Банката. Остатокот до 
полната цена од 675 милиони денари, 
во согласност со условите од 
објавениот оглас, ќе се отплатува на 
кредит, со рок на отплата од 10 години 
и камата во висина на шестмесечниот 
либор за еврото, која во моментов 
изнесува околу 2,14 проценти годишно.

T&M Холдинг е групација која се 
занимава со трговски недвижности од 
висок квалитет и со промет со текстил 
и текстилни производи.

Нов сопственик на Стоковната куќа 
"Типо" во Скопје е италијанската 
холдинг-компанија T&M, која ги 
поседува модните брендови "Тера 
нова", "Калиопе", "Урбан бејби", "Китана", 
"Хациенда публика", "Амасцименто", 
"Етник" и други. Комерцијална банка 
соопшти дека нејзиниот Управен одбор 
на 24 октомври годинава ја прифатил 
понудата од 675 милиони денари 
(повеќе од 11 милиони евра) на 
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БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАРБЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

Падот на ценовните ограничувања на Македонската берза од плус до 
минус 10, на максимум плус до минус 5, предизвика напнатост кај учесниците 
на Берзата.

Сми    рувањето на пазарот, како што посочуваат од Ма кедонска берза, 
нема намера да го намали пазарот, туку токму спротивно - да го заштити 
неговиот интегритет. Нејзината основна улога не е да ги штити ниту 
брокерите ниту фирмите, туку пазарот, особено од необјаснивите тур-
буленции во цените на акциите, надолу или нагоре, кои се случуваа во 
изминатите десет месеци од годи на ва. Енормните скокови на цените на 
акции од една до дру  га трансакција, дури до девет пати повеќе, кои се 
слу чуваа со месеци наназад, упатуваа на тоа дека или учес ниците имаат 
некоја информација која другите потен цијални инвеститори ја немаат 
или имаат некоја друга намера со таквите тргувања, со што ја правеа бер-
зан ската трансакција нефер и ризична. Во Македонија го динава се случи 
невиден егземплар, односно скок на берзанскиот индекс од над 140 
отсто, што се должи токму на ваквите ценовни "шокови", со што сме апсо-
лутен лидер во регионот. Ваквото неутрализирање на шпекулативните 
амбиции, како што се покажа во из ми натиов период по стапувањето во 
сила на оваа мерка, не придонесе да дојде никакво нарушување на па-
зарот и на амбициите на инвеститорите. Она што најмногу мо же да се 
случи, ако веќе има готов и подготвен инвес титор да даде поголема сума 
пари за одредени акции од некоја компанија, сепак непречено ќе се 
случи. Се пра  ви само законски амбиент за да стивне допол ни тел ната це-
новна пресија.

Ваквата мерка ја поддржуваат и најдобро котираните компании на па-
зарот. Така, според некои компании, вак вото ограничување ќе им пречи 
само на шпекулантите, кои со мали или минимални пакети на акции пра-
веа тр гувања, со кои неоправдано ја зголемуваа или ја уриваа цената. 

групацијата T&M, која во Македонија е 
застапувана од фирмата Градиска. 
Интересно е да се спомне дека додека 
странските инвеститори се "тепаа" за 
локацијата спроти НБРМ, Комерцијална 
банка безуспешно се обидуваше да ја 
продаде Стоковната за 10,8 милиони 
евра, бидејќи на 14 лицитации се 
немаше јавено ниту еден купувач.

ТЕЛЕКОМ ПРОДОЛЖУВА СО 
ВИСОКИ ЦЕНИ

Телеком предвидува и наредната 
година да ги поскапува своите услуги. 
Во бизнис планот за 2006 година 
компанијата планира да го зголеми 
приходот со промена на моделот на 
тарифирање и со ребаланс на цените, 
што во превод значи поскапување на 
телефонот.

Бизнис планот бил подготвен минатата 
седмица и веднаш доставен до неколку 
министерства.

Владата, како малцински партнер на 
"Матав", во сопственоста на Телеком, за 
неколку дена ќе треба да ги каже 
своите забелешки и предлози за 
бизнис планот за идната година.

Освен зголемување на приходите, 
планот за работа предвидувал и ново 
драстично намалување на трошоците 
на фирмата. Можно е и уште едно 
дополнително кратење на бројот на 
работните места, со понуда за 
доброволно заминување и преку 
одвојување на некои дејности, кои не 
биле доходовни за компанијата.

Упатените не очекуваат Владата 
силно да се спротивстави на ваквите 
бизнис планови на унгарските 

директори, особено што како адут и 
сега го има објаснувањето дека лошиот 
купопродажен договор на претходната 
власт й ги врзува рацете. Дополнително 
е тоа што последниве години многу 
лесно ја договара поделбата на 
дивидендата.

Откако во 2001 година го преземаа 
Телеком, Унгарците редовно секоја 
година ги поскапуваат услугите. Од 
тогаш телефонските сметки се 
повисоки за околу 250 отсто.


