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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

НА МИНАТОНЕДЕЛНИОТ ДЕН "Д" НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

ЕКОНОМИЈА

ДРЖАВНАТА КАСА ПОБОГАТА 
ЗА 27,3 МИЛИОНИ ЕВРА

Во најголемата аукциска 
продажба на акциите 
на Фондот за пензиско 

и инвалидско осигурување на 
Македонија во 110 компании, 
беа продадени атрактивните 
акции во добростоечките фир  -
ми во државава. Наместо оче-
куваните околу 35 милиони 
евра, сметано според номи-
налната вредност на акциите, 
минатата седмица беа постиг-
нати 27,3 милиони евра (за-
едно со парите за "Градски 
аптеки") во 20 трансакции и 
продажба на 3 удели. Та       ка, на 
пример, за 6,60 отсто од ка-
питалот на "Фершпед", по-
четната цена на акција од 
37.399 денари скокна на 
80.000 денари, а пакетот се 
продаде за 95,6 милиони де-
нари. Тројцата наддавачи за 
6,18 отсто од капиталот во 
"Алкалоид", вредноста на ак-
цијата ја дуплираа од по-
четни 1.563 на 3.804 денари 
и пакетот се продаде за око-

Со јавно берзанско наддавање, истиот 
ден за 13 милиони евра беа продадени и 75 
отсто од акциите на "Градски аптеки", иако 
нивната почетна цена изнесуваше 2,29 ми-
лиони евра. Новите сопственици на скоп-
ските "Градски аптеки" се фарма цевт ските 
куќи "Алкалоид", "Зегин" и "Фар ма корп".

ГРЕШКА

Во брзањето, се поткрадна и една брокерска греш-
ка. При наддавањето за акциите на краварската фар-
ма "Гоце Делчев" од Трубарево, брокерот наместо да 
ја зголеми претходната понуда од 17.510 денари за 10 
денари, издал налог во вредност од 175.200 денари за 
акција. Трансакцијата беше поништена и се закажа 
нова аукција за истиот ден попладнето.

лу 5,4 милиони евра. За ак-
ции  те на "Макпетрол", од 5,25 
отсто имаше само еден пону-
дувач и го купи по почетната 
вредност од околу 3,2 ми лио-
ни евра. Неофицијално, ак-
ции   те на "Макпетрол" и на 
"Алкалоид" ги купиле досе-
гашни акционери, кои во рок 
од една година треба да ги 
продадат. 

Пакетот од 4,74 отсто во 
Топлификација се продаде за 
вкупно 66,7 милиони денари. 
Капиталот во Фабриката за 
квасец и алкохол во Битола 
го привлече интересот на 
осум понудувачи и цената на 
една акција од 3.127 денари 
се искачи до дури 40.000 де-
нари. Пакетот од 4 отсто се 
продаде за вкупно 20 ми лио-
ни денари.

Дека интересот за одре-
дени фирми беше голем ука-

Во посебна трансакција, со 
јавно берзанско наддавање, 
за 13 милиони евра беа про-
дадени и 75 отсто од акциите 
на "Градски аптеки", иако нив-
ната почетна цена изнесу ва-
ше 2,29 милиони евра. Нови-
те сопственици на скопските 
"Градски аптеки" се фарма-
цевтските куќи "Алкалоид", 
"Зегин" и "Фармакорп".

Це лос но се продадени 21 
аптека, а 16 објекти, кои се 
во состав на амбуланти и по-
ликлиники, ќе им бидат да де-
ни под за куп на истиве газди. 
Инаку, во "Градски аптеки" 
има 210 вработени. Оние вра-
ботени кои се со повеќе од 
две годи ни работен стаж бес-
платно добија 5 отсто од ак-
циите, а 20 можеа да купат со 
попуст. Новите газди на ап-
теките не ма да имаат право 
во наред ните пет години да 
ја прена менат дејноста, а нај-
малку ед на година ќе немаат 
право да ги отпуштаат вра-
ботените.

жува и примерот на "Реплек". 
Имено, вредноста на пакетот 
од 2,70 отсто од акциите во 
"Реплек" што се понуди со 
дисконт од 50 отсто, во текот 
на тргувањето се удвои. Од 

17.198 денари, во последните 
три секунди од тргувањето, 
една акција скокна на 35.438 
денари. Пакетот во "Реплек" 
се продаде за 24,8 милиони 
денари. 


