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ОДРЖАНИ  СЕДНИЦИ

Комиси�ата за хартии од вредност на Република Северна
Македони�а  како колективно тело во август одржа три седници од
кои две редовни е- седници и една со писмено гласање.

3  е-СЕДНИЦИ  НА  КХВ



Бро�от на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на
акционерски друштва со посебни обврски за известување што го води
Комиси�ата изнесува 11. Од нив, две во август об�авиле одлуки
од претходно одржаните акционерски собрани�а.

Инаку, во Регистарот се запишуваат друштвата кои се основани и
работат во Република Северна Македони�а и притоа извршиле �авна
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.

РЕГИСТАР  НА  АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА  СО  ПОСЕБНИ  ОБВРСКИ

ЗА  ИЗВЕСТУВАЊЕ
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≈21 М
ЕВРА

Одобрена емисиска
вредност

1
Одобрена емиси�а на
хартии од вредност

Комиси�ата за хартии од вредност на   Република Северна Македони�а донесе
решение со кое �а утврди за успешна понудата за преземање на акции
издадени од Агроплод АД Ресен дадена од Трговското друштво за тргови�а
производство и услуги на големо и мало Прехранбена индустри�а Свисслион
ДОО увоз-извоз Скоп�е. 

Врз основа на оваа понуда, преземачот - Прехранбена индустри�а Свисслион
ДОО Скоп�е се стекна со вкупно 7.956 обични акции што претставува учество
од 30,05% од вкупниот бро� на обични акции издадени од Агроплод АД Ресен,
а заедно со акциите што веќе ги поседуваше (18.116 обични акции) има вкупно
26.072 обични акции што претставува учество од 98,46% од вкупниот бро�
обични акции (26.480) издадени од Агроплод АД Ресен.
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ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА



Од  котираните  100 друштва ,  во  август  4 об�авиле  одлуки  од
одржани  собрани�а  на  акционери  кои  беа  закажани  во  �ули .  Исто
така ,  закажани  се  8 собрани�а  на  акционери  (некои  од  нив  како
вонредни  акционерски  собрани�а )  кои  треба  да  се  одржат  во
септември  2020 година

АКЦИОНЕРСКИ  СОБРАНИЈА  
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Комиси�ата за хартии од вредност   вршеше   секо�дневен   проактивен 
надзор врз пазарот на капитал во реално време преку on-line контрола
на БЕСТ системот, како и преку контрола на     процесот   на утврдување и 
порамнување на склучените трансакции, со што обезбеди континуитет во
работењето на сите учесници на пазарот , без познача�ни нарушувања на
пазарот на капитал.    
 
При тоа, Секторот за супервизи�а на пазарот на капитал во август
спроведе две вонредни контроли на овластени учесници.

СПРОВЕДЕНИ
КОНТРОЛИ

4  Барања  за  заштита  на  правата  на
акционери
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H S

↓1 ,92% МБИ  10

СУПЕРВИЗИЈА

Вредноста на МБИ 10 на последниот ден на
тргување во август изнесуваше 4.207,36
индексни поени што претставува
намалување од 1,92 % во споредба со �ули
кога индексот изнесуваше   4.289,51
индексни поени.

 Meсечен  промет  на  домашен  пазар      

↓34 ,42% Вкупно  трансакции
 

Во август вкупно реализираниот промет на домашен пазар изнесува
326.537.141   што   претставува 62,9% од вкупниот реализиран промет на
домашен и на странски пазари. 

Во август , реализиран е промет од 3,1 милиони   € на странски пазари
што претставува намалување за 18,25% во однос   на реализираниот
промет на странски пазари во �ули. 

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скоп�е во август
бележи пад од 14,67 % во однос на прометот реализиран во �ули.

Во август на домашен пазар
реализирани се 865   трансакции   или
за   -34,42 % помалку од �ули, кога се
реализирани вкупно 1.319  трансакции.
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↓14,67%

↓18,25% Meсечен  промет  на  странски  пазари   
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Во  доменот  на  своите  супервизорски  активности ,  Комиси�ата  за
хартии  од  вредност    даде  согласност  на  Одлуката  за  измени  и
дополнувања  на  Правилата  за  котаци�а  на  "Македонска  берза"  АД
Скоп�е .  Со  овие  корекции ,  се  скрати�а  роковите  за  об�ава  на
периодичните  извештаи  кои  се  однесуваат  на  тримесечните  и
деветмесечните  скратени  неревидирани  финансиски  извештаи ,
како  и  на  шестмесечните  и  на  годишните  комплетни  неревидирани
финансиски  извештаи .  Изменети  се  и  роковите  за  об�ава  на
одобрените  ревидирани  финансиски  извештаи  и  годишниот
извешта�  за  работењето  на  друштвото ,  за  кои  е  предвидено  да  се
об�ават  во  рок  од  7 дена  од  усво�ување  на  Собрание  на  акционери ,
но  не  подоцна  од  31.05 тековната  година ,  за  претходната  година .

Новина  е  и  об�авувањето  на  календар  на  настани  од  страна  на
друштвата  на�доцна  до  кра�от  на  �ануари ,  во  ко�  ќе  бидат
прецизирани  неделите  од  годината  во  кои  друштвата  ќе  вршат
об�ави  на  финансиски  извештаи  или  други  битни  настани  поврзани
со  нивното  работење .

Исто  така ,  се  доуреди   начинот  на  комуникаци�а  на  Берзата  со
котираните  компании  во  случа�  на  индиции    или  евентуални
прекршувања  на  одредбите  од  Правилата  за  котаци�а .  Се
определи�а  и  мерките  кои  Берзата  може  да  ги  преземе  кон
издавачите .  Па  така ,  се  воведе  мерката  “укажување”,  мерката
внесување  на  т .н .  “листа  на  набљудување” ко�а  е  на  веб  страницата
на  Берзата ,  како  и  мерката  суспендирање  од  котаци�а ,  при  што  сите
нови  мерки  вклучува�ќи  �а  и  посто�ната  мерка  “привремено
прекинување  на  тргувањето” се  допрецизирани .

Берзата      може  да  прими  на  котаци�а  и  хартии  од  вредност  или
издавачи  кои  во  целост  не  ги  исполнуваат  посебните  одредби  за
котаци�а ,  но  кои  по  проценка  на  Берзата  претставуваат  потенци�ал
за  унапредување  на  квалитетот  на  пазарот  и  на  тргувањето .
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СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ
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Во  август ,  КХВ  изрече  две  мерки  на  овластени  учесници  на  пазарот
на  хартии  од  вредност  и  тоа :  

-  На  Еуростандард  Банка  АД  Скоп�е  -  Дирекци�а  за  услуги  со  хартии
од  вредност  тра�но  и  �а  одзема  дозволата  за  работа  за  вршење
услуги  со  хартии  од  вредност .

Ваквата  одлука ,  Комиси�ата  �а  донесе  откако  беше  доставено
известување  и  Решение  од  Народната  Банка  на  РСМ  за  укинување
на  дозволата  за  основање  и  работење  и  исполнување  на  условите
за  отворање  на  стеча�на  постапка  на  Евростандард  Банка  АД  Скоп�е .  
Истовремено ,  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  ги  задолжи
Македонската  Берза  АД  Скоп�е  и  Централниот  депозитар  за  хартии
од  вредност  АД  Скоп�е ,  Еуростандард  Банка  АД  Скоп�е  да  �а  исклучат
од  членство ,  така  што  Дирекци�ата  за  услуги  со  хартии  од  вредност
повеќе  нема  да  врши  услуги  поврзани  со  работењето  со  хартии  од
вредност ,  односно  нема  да  биде  овластен  учесник  на  пазарот  на
хартии  од  вредност .  Со  згаснувањето  на  Еуростандард  Банка  АД
Скоп�е  -  Дирекци�а  за  услуги  со  хартии  од  вредност ,  на  пазарот  
активни    се  5 брокерски  куќи  и  5 овластени  банки  кои  вршат
работи  со  хартии  од  вредност .  

-  Ја  задолжи  "Македонската  берза"АД  Скоп�е  да  изврши  измена/
надградба  на  системот  за  тргување  со  цел  да  се  минимизира
веро�атноста  од  по�ава  на  ризик  од  човечка  грешка  при  склучување
на  администраторски  блок  трансакции ,  како  и  да  се  пропише
соодветна  процедура  за  постапување  во  таков  случа� .
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ИЗРЕЧЕНИ  МЕРКИ



H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

-1 ,4  М  € НЕТО  РАЗЛИКА
                   
Во август се забележува негативна нето разлика на
приливите и одливите во отворените
инвестициски фондови од  1,4 милиони €.

ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ
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↑19 ,29% ОДЛИВИ
Одливите во август  се  зголемиле  за  19,29%  во 
споредба   со   �ули,  односно во август
тие изнесуваа  ≈ 21,4 милиони  €.

↓21 ,66% ПРИЛИВИ
Во август вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови изнесува ≈
19,9   милиони € што споредбено со �ули е
намалување за 21,66% на месечна основа. Инаку,
во �ули, приливите  изнесуваа 25,4 милиони €.

↓0 ,48% НЕТО  ВРЕДНОСТ
На последниот ден од август нето вредноста на
отворените инвестициски фондови       изнесуваше
  9,8 мили�арди денари односно   ≈ 159 М€ што
претставува месечно поместување од   -0,48% во
однос на последниот ден од �ули .



ПРОГРАМА ЗА
ПОРТФОЛИО
МЕНАЏЕР
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ОБУКИ

БРОКЕРИ  /  ИНВЕСТИЦИСКИ  СОВЕТНИЦИ

Продолжуваат  активностите  на  Комиси�ата  поврзани  со  обуките  за
работење  со  хартии  од  вредност  и  за  инвестиционо  советување ,  кои
беа  во  мирување  поради  пандеми�ата  со  КОВИД  19  .    

Па  така  во  август  ,  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  преку  сво�ата
web  –  страна  ги  извести  сите  кандидати  за  термините  за  полагање
на  стручните  испити  за  работење  со  хартии  од  вредност  и  за
инвестиционо  советување ,  односно  дека  на    07 ,  14  и  28-09-2020

година  во  Испитниот  центар  на  Правниот  факултет  „ Јустини�ан  Први “

при  Универзитетот  „Св .  Кирил  и  Методи�    ќе  можат  да  ги  полагаат
конкретните    модули .


