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Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ  АКТИ НА КХВ 
 

Во август , Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  усвои два 
правилника од времен карактер и истите ги стави на јавна расправа со цел засегнатите 
страни да ги кажат своите забелешки. Станува збор за : 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината 
на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност и 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги 
доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за 
одобрение на јавна понуда на хартии од вредност. 

 

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
Бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување што го води Комисијата изнесува десет.  Инаку, во 
Регистарот се запишуваат друштвата кои се основани и работат во Република Северна 
Македонија и притоа извршиле јавна понуда на хартии од вредност или имаат основна 
главнина од 1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери, освен 
друштвата котирани на берза.  
 

 
 
РЕШЕНИЈА ЗА ЕМИСИИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
 
Комисијата за хартии од вредност на  Република Северна Македонија одобри две емисии 
на хартии од вредност и тоа:  

 На Водостопанство на РСМ АД Скопје  му одобри да издаде долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда – втора емисија на акции. Се работи за 30.000 
обични акции со вкупен номинален износ од 30.000.000 денари. Втората емисија на 
акции на Водостопанство на РСМ АД Скопје се врши со уплата на нови влогови од 
страна на Владата на Република Северна Македонија која е единствен акционер, а 
истата се реализира заради создавање услови за непречено функционирање на 
друштвото. 

 На  ТТК Банка АД Скопје да издаде прва емисија на корпоративни обврзници по пат 
на јавна понуда. Станува збор за 1.500 обврзници со поединечна продажна цена од 
1000 евра. Корпоративните обврзници се капитален инструмент, со каматен принос 
(купонски), неограничено преносливи, во нематеријализиран облик и гласат на име. 



Каматната стапка изнесува 3,5 проценти фиксна за целиот период.  Согласно 
Одлуката за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност на ТТК Банка 
АД Скопје, емисијата на корпоративни обврзници, се врши заради зајакнување на 
вкупниот финансиски потенцијал на банката со цел да ги оствари планираните 
бизнис цели. Емисијата за да биде успешна, треба да се реализира над 60 проценти. 

 
СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија ги одобри измените 
и дополнувањата на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД 
Фондови АД Скопје.  

Статутарните измени се однесуваат на промена на називот на фирмата на друштвото. 
Имено, се врши измена на називот на фирмата на ова друштво кое ќе продолжи да работи 
со нов целосен назив Друштво за управување со инвестициски фондови Генерали 
инвестментс АД Скопје и скратен назив Генерали инвестментс АД Скопје.  

Направената измена се врши заради извршено превземање на Групацијата “КД” во која 
припаѓа македонското друштво за управување со инвестициски фондови од страна на 
Групацијата Генерали ЦЕЕ Холдинг од Чешка.  

 
 
СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
         

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија вршеше проактивна 

супервизија и надзор на пазарот на капитал и тоа секојдневно во реално време преку он-

лине контрола на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување (БЕСТ) и контрола на 

процесот на утврдување и порамнување на склучените трансакции. Во август, продолжи 

веќе започнатата контрола на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност.  

 
 
АКЦИОНЕРСКИ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 
 

До Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија поднесени  

барања  од акционери  за заштита на  нивните права нема.  

 
 
ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ 
КХВ изрече јавна опомена на Друштвото за инвестиционо советување ЈК Морган Велтх 
Менаџмент ДООЕЛ Скопје, откако при непосредна редовна контрола утврди неправилност 
во неговото работење. 


