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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Н А С К О Р О  С ТА Р Т У В А  Н О В АТА  П О      Д Е Л Б А  Н А  К О Т И РА Н И Т Е  Н А С К О Р О  С ТА Р Т У В А  Н О В АТА  П О   
К О М П А Н И И  Н А  Б Е Р З АТАК О М П А Н И И  Н А  Б Е Р З АТА

СУПЕРКОТАЦИЈАТАСУПЕРКОТАЦИЈАТА  
КАКО НОВ "ИМИЏ" НАКАКО НОВ "ИМИЏ" НА  
ВИСОКАТА КЛАСАВИСОКАТА КЛАСА

Од крајот на февруари, суперлига 
од најуспешни, најголеми и нај-
транспарентни, или со еден збор, 

македонски топ-компании ќе се фор ми-
ра на Македонската берза.

"Целиот проект на менување на Пра-
вилникот за котација на Берзата стар-
тува сега, кога сите досегашни сти му ла-
тивни административни мерки на фир-
мите за привлекување на фирмите на 
котација, како што беше случајот со за-
должителната котација и со даноч ни те 
стимулации, се укинаа. Затоа, во мо-
менти кога влегуваме во чист пазарен 
амбиент, сметавме дека е добар момент 

Наскоро ќе се издвои група 
фирми од т.н. суперкотација, 
кои ќе мора да исполнуваат 
најстроги критериуми за да 
добијат "билет" за овој 
екстраелитен клуб. Така, ако 
сега на пазарот на капитал 
постојат 43 котирани 
компании, набрзо тие ќе се 
поделат на суперкотација и на 
берзанска котација. Токму 
суперкотацијата ќе ги 
"регрутира" најквалитетните 
фирми во земјава, кои ќе 
имаат најдобар имиџ и ќе 
важат за најпрепорачливи за 
берзанските играчи за да 
инвестираат во нивните акции.

пазарот на капитал постојат 43 коти ра-
ни компании, набрзо тие ќе се поделат 
на суперкотација и на берзанска кота-
ција. Токму суперкотацијата ќе ги "рег-
рутира" најквалитетните фирми во зем-
јава, кои ќе имаат најдобар имиџ и ќе 
важат за најпрепорачливи за берзан-
ските играчи за да инвестираат во нив-
ните акции. Строгите услови кои ќе им 
ги бара Берзата ќе ги прави заслужни за 
мак топ-листата. Тие ќе бидат многу по-
силни од критериумите, според кои се 
избираат сега котираните. Кри те риу ми-
те беа фирмата да достави реви ди рани 
финансиски извештаи од послед ните 3 
години, да има капитал од нај малку 2 
милиона евра, јавно поседувани акции 
од минимум 25 отсто и 200 акционери. 
Но, наскоро ќе треба многу по веќе за 
компаниите да влезат во су перлигата. 
Кај нас, за утврдување на пра вилата на 
суперкотацијата корис тени се искус т-
вата од берзите во ре гионот, како во 
Словенија и во Хрватска, а веќе ваков 
сегмент на Берзата постои и во Бугарија 
и во Романија. Новина е тоа што сега се 

да се направи нешто што е вообичаен 
стандард кај другите берзи (во регионот 
и пошироко н.з.), да се поделат ко ти-
раните компании во неколку групи. 
Идеја е најголемите компании, кои ќе 
прифатат највисоки стандарди во обја-
вувањето на податоци, да се стават во 
посебен сегмент наречен 'суперкота-
ција'", вели Иван Штериев, директор на 
Македонска берза.

Штериев потенцира дека на тој на-
чин на инвеститорите ќе им се даде ле-
сен водич за кои компании ќе добијат 
најмногу податоци, ако се одлучат да 
ин вестираат во Македонија. Така ќе се 
издвојат и компаниите кои доброволно 
ги прифатиле највисоките стандарди на 
корпоративното управување.

КРИТЕРИУМИ
Поточно, наскоро ќе се издвои група 

фирми од т. н. суперкотација, кои ќе 
мора да исполнуваат најстроги крите-
риуми за да добијат "билет" за овој екс-
траелитен клуб. Всушност, ако сега на 

НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЌЕ ИМ ДАДЕМЕ ЛЕСЕН ВОДИЧ ЗА КОИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЌЕ ИМ ДАДЕМЕ ЛЕСЕН ВОДИЧ ЗА КОИ 
КОМПАНИИ ЌЕ ДОБИЈАТ НАЈМНОГУ ПОДАТОЦИ, АКО СЕ КОМПАНИИ ЌЕ ДОБИЈАТ НАЈМНОГУ ПОДАТОЦИ, АКО СЕ 
ОДЛУЧАТ ДА ИНВЕСТИРААТ, ВЕЛИ ИВАН ШТЕРИЕВ, ПРВ ОДЛУЧАТ ДА ИНВЕСТИРААТ, ВЕЛИ ИВАН ШТЕРИЕВ, ПРВ 
ЧОВЕК НА БЕРЗАТАЧОВЕК НА БЕРЗАТА
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додава нов услов, а тоа е компанијата 
да има своја Интернет ст раница и на 
македонски и на англиски јазик. Овие 
фирми ќе мора и на двата јазика да ги 
објавуваат и сите други ин формации, 
известувања и финансиски извештаи. 
Новина е и заострувањето на обврската 
за објавување на најважните предлог-
од луки, кои ќе бидат ставени на дневен 

ват ревидирани финансиски извештаи 
за последните 2 години, основна глав-
нина од 500.000 евра, акции во јавност 
од минимум 15 отсто и најмалку 100 ак-
ционери. Тоа значи дека сега фир мите 
кои котираат, но и други кои ќе се при-
клучат, ќе се поделат во две лиги. Тоа ќе 
им помогне на инвеститорите да до-
бијат многу попрецизна слика за тоа кој 
е кој на пазарот.

Инаку, можноста за стартување на 
берзанската котација е отворена откако 
кон крајот на минатата година Коми-
сијата за хартии од вредност й одобри 
на Берзата да изврши измени и да во-
веде нови правила за котација. Гене-
рално, идејата е да се издвојат нај ква-
литетните котирани компании во по-
себен дел, велат од Берзата. Од нивен 
интерес ќе биде да објавуваат колку 
што може повеќе информации, бидејќи 
суперкотацијата ќе значи уште подобар 
имиџ и ќе важат и како најпрепорачливи 
кај инвеститорите. Поради тоа, битно е 
да постои ваква можност, за компаниите 
кои сакаат транспарентно да работат 
да бидат во можност да "се издвојат" во 
очите на потенцијалните странски ин-
веститори. Овој потег на Берзата е од 
голема важност, зашто досегашните 
свет ски искуства покажаа дека за ин-
веститорите транспарентноста е број 
еден во бизнисот, па со ова само ќе се 
зголеми нивниот интерес за акциите на 
фирмите од суперкотацијата, потоа по-
адекватна пазарна верификација на 
цената на акциите, а тоа во крајна мер-
ка ќе предизвика раст на вредноста на 
компаниите. Нешто што на маке дон-
ската економија и тоа како и е потребно 
во моментите кога завршија даночните 
олеснувања на котираните компании, 
кои на Македонската берза им ово змо-
жуваа плаќање помал данок на профит. 

"Со ова заврши една развојна фаза 
во која компаниите се стимулираа со 
системски мерки да котираат на Бер-
зата", изјави директорот Иван Штериев. 
Во иднина, како што нагласи Штериев, 
основен мотив за котација на фирмите 
на пазарот на капитал ќе биде, како што 
и треба да биде, бизнис интересот и 
пазарните законитости. 

ред на собранието на ак цио нери, како 
и најважните донесени од луки. Од го-
лема важност е и при фаќа њето на ко-
дексот за корпоративно уп равување и 
фирмите од суперкотацијата ќе имаат 
обврска еднаш годишно да достават 
изјава во врска со неговото почитување. 
Покрај ова, важен крите риум е фирмата 
да имала профит нај малку во сите три 
последни години. Тоа значи дека ако во 
било која од нив фир мата прикажала 
загуба, автоматски не може да кон ку-
рира за суперкотацијата. На добивката 
досега не се инсистираше од коти ра-
ните компании. Втор услов е таа да има 
основна главнина (капитал) или пазар-
на капитализација од 10 мил иони евра. 
Тоа е дури пет пати повеќе од условот 

КВАЛИТЕТОТ ПРЕД 
БРОЈКИТЕ

На Берзата не знаат колку домашни 
компании ќе се соберат во ова екстра-
друштво. 

"Би било добро да се што повеќе, но 
бројката не е најбитна, туку да се соз-
даде една вистинска топ-листа", обја-
снуваат од пазарот на капитал. По крај 
овој елитен клуб, ќе постои и вториот 
дел - берзанска котација. Тука крите-
риумите се малку "симнати" во однос 
на оние од досегашната котација, со 
цел котирањето да им се овозможи на 
многу солидни фирми кои го сакаат и 
тоа го заслужуваат. Услови се да до ста-
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за котација од 2 милиона евра. 
"Чле но вите" на суперлигата ќе тре ба 

да имаат акции во јавност нај мал ку од 
20 отсто, а целта е тука да можат да се 
вклучат и компании со помал процент 
јавни ак ции, но кои во маса се значаен 
број ак ционери. Фирмата ќе мора да 
брои нај малку 200 акционери, како и за 
досе гашната котација. 


