БИЗН
ИС
БИЗНИС
предвидено целата зделка да биде
завршена до крајот на минатата
година преку Македонската берза.
Сè уште не е познато дали Холанѓаните ќе го донесат и својот бренд
во земјава или само знаењето, при
што Поштенска нема да се
преименува во ИНГ банка.

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ВО
ПОСЕТА НА ПРОКРЕДИТ БАНКА
Јасната мисија на ПроКредит Банка
во развојот на малите претпријатија во
државава, бројката од повеќе од 25.000
поддржани бизниси и повеќе од
100.000.000 исплатени евра, беше
повод претседателот на Република
Македонија, Бранко Црвенковски, да ја
посети централната управа на
ПроКредит Банка.
Заедно со своите тројца советници,
претседателот присуствуваше на
презентацијата на Банката, одржана од
страна на менаџментот: Борислав
Костадинов, прв генерален директор,
Јованка Јолеска Поповска, втор
генерален директор, и Фридер
Воерман, член на Управниот одбор на
ПроКредит Банка.
Како Банка блиска до сите луѓе и
како Банка со мисија да обезбеди
достапни финансиски средства за
микро, малите и за средните
претпријатија во Македонија,

ВЛАДАТА ЌЕ ЈА САНИРА
СОСТОЈБАТА ВО
"ПОВАРДАРИЕ"
отвори филијала во Македонија, изјави
претседателот на Стопанска
комора на северозападна Македонија, Даути Џемаили, по
средбата со премиерот Владо
Бучковски.
Даути го информирал Бучковски
дека наскоро Банката ќе испрати
екипа за да ги испита можностите
за инвестирање во земјава. Оваа
Банка веќе е присутна во Албанија
и во Грција.
"Стопанската комора на
северозападна Македонија ќе
лобира за влез на
инвеститори од Косово и од
Албанија", истакна Даути.

ИНГ БАНКА ЌЕ ГО КУПИ
БИЗНИСОТ НА ПОШТЕНСКА
БАНКА?!

менаџментот стави главен акцент на
главната гордост на Банката: клиентите,
земјоделците, производителите и
малите индустрии, економски субјекти
кои ги следи од почетокот, а кои денес
се развиени бизниси со големи
перспективи.
Воедно, за време на едночасовната
посета, претседателот се запозна и со
идните планови на Банката,
натамошното ширење на мрежата на
филијали ширум Републиката, ширење
на мрежата на банкомати, воведување
нови и едноставни банкарски услуги за
сите и зголемување на бројот на
вработените.

АМЕРИКАНСКО-АЛБАНСКА
БАНКА ЌЕ ОТВОРИ ФИЛИЈАЛА
ВО МАКЕДОНИЈА
Американско-албанска банка е
заинтересирана да вложува и да

Според последните најави,
холандската ИНГ банка ќе го купи
бизнисот на Поштенска банка, а
деловната зграда во центарот на
Скопје ќе премине во сопственост на
Еуростандард банка. Според
неофицијални информации, ова е
договорено меѓу премиерот Владо
Бучковски, директорот на Македонски
пошти, Таип Јакупи, и раководството на
Еуростандард банка. Се очекува
деталите околу продажбата да бидат

Владата на Република
Македонија ќе й помогне и на
винарската визба "Повардарие" во

делот на долговите кон Управата за
јавни приходи и Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување. Владата
соопшти дека веќе десеттина дена со
новите сопственици на винарската
визба и со градоначалникот на
Неготино се договараат предлог-мерки
за санирање на финансиската состојба
на компанијата. Владата очекува
следните десеттина дена
сопствениците на "Повардарие" од
Неготино да почнат со исплата на
грозјето од реколтата за 2005 година.
Заменик-министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Санде
Џамбазовски, е посочен како
претставник на Владата со кој
менаџерскиот тим на "Повардарие" и
претставници на лозарите од Неготино
можат да се сретнат на почетокот на
седмицава.

ЗИК "КУМАНОВО" СО
ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ

финализирани во наредните две
седмици со претставниците на ИНГ
банка, кои веќе се во Скопје.
Информациите говорат дека било
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Погонот "Оранжерии" во ЗИК
"Куманово" прв во Македонија го
исполни комерцијалниот стандард за
пласирање на производите во
најголемите светски синџири, како што
се, Метро, Мекдоналдс, Мигронс,
Маркет Спенсер и уште 40-тина други,
кои држат 80 проценти од пазарот за
зеленчук и овошје во Европа. Минатата

седмица на погонот му беше врачен сертификатот ЕУРОПгап за одгледување свежо овошје и зеленчук. Со
имплементацијата на овој стандард се добива гаранција
дека свежите краставици, домати и пиперки, кои се
произведуваат во оранжериите се без прекумерна
употреба на хемикалии и микроорганизми, а самото
производство не е штетно за околината и за вработените.

Дистрибуција, односно од приватизацијата на ЕСМ.
"Не сме насочени кон оваа власт, туку сме против било која
власт, без оглед на тоа дали ќе биде сегашната опозиција или
сегашната власт ако остане на истата идеја за продажба на ЕСМ
Дистрибуција", рече Христовска.

300 ДЕНА АКТИВНОСТИ ПРОТИВ ПРОДАЖБАТА
НА ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА
Во понеделникот, околу 2.000 граѓани кои протестираа
против продажбата на ЕСМ Дистрибуција, направија
протестна прошетка низ централните градски улици и се
вратија пред Владата на РМ, од каде и почна протестот.
Овој, најголем од сите досегашни, протест го
организираше Здружението "Глас за светлина", кое на овој
начин сакаше да одбележи 300 дена од нивните
активности насочени против приватизацијата на дел од
најголемата компанија во Македонија.
Протестот почна со инцидент, кога дел од собраните
граѓани фрлија димни бомби на платото пред зградата на
Владата, по што обичната полиција беше заменета со
специјална, која покажа решителност да интервенира
доколку инцидентите продолжат. По ова организаторот
даде сигнал да се почне со однапред планираната
прошетка, со што беше избегнат и евентуалниот судир со
полицијата.
Поворката тргна од Владата преку мостот "Гоце Делчев"
до стоковната куќа "Илинден", по што се упати покрај
Македонскиот народен театар до Собранието.
Инаку, организаторот кој бара запирање на сите
активности околу продажбата на ЕСМ, на протестите
очекуваше околу 10.000 граѓани.
"На овој начин сакаме симболично да го изразиме
нашиот протест против продажбата на ЕСМ Дистрибуција",
рече на прес-конференцијата Марина Христовска,
портпаролот на "Глас за светлина".
Иако беше најавена средба на претставници на
Здружението со премиерот Владо Бучковски, како што
соопшти Христовска, таа нема да се одржи, при што
образложи дека причина за тоа е изјавата на
претседателот на Владата, на говорницата во Собранието,
дека нема намера да се откаже од продажбата на ЕСМ
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