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ОДРЖАНИ  СЕДНИЦИ

Комиси�ата за хартии од вредност на Република Северна
Македони�а како колективно тело во �ули одржа две редовни 
е-седници. 

2  е-СЕДНИЦИ  НА  КХВ
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Комиси�ата за хартии од вредност на Република Северна Македони�а по
завршена �авна расправа усвои три подзаконски акти и тоа: 
 
1.Правилник     за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на     известувањето за запишани и платени хартии од вредност
од приватна понуда и на известувањето за реализаци�а на приватна понуда
на хартии од вредност, ко� ги доуредува   времето на известување за
запишани и уплатени акции на �авноста и на Комиси�ата, како и 
 документаци�ата за известување на Комиси�ата;
2.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржинaтa нa барањето за одобрување на приватна
понуда на хартии од вредност, со ко� преку допрецизирање на податоците за
лицата во надзорен и во управен одбор се поедноставува пополнувањето на
барањето за одобрување на приватна понуда  и  
3.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на прекршочниот платен налог, ко�   е целосно усогласен со
Законот за прекршоците во однос на задолжителните елементи кои треба да
ги содржи барањето за поведување на прекршочна постапка.
 
Инаку, �авната расправа по овие подзаконски акти траеше 30 календарски
дена од денот на нивното об�авување на веб-страната на Комиси�ата, каде
засегнатите страни имаа можност да ги дадат
своите коментари.

ПОДЗАКОНСКИ  АКТИ



Бро�от на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на
акционерски друштва со посебни обврски за известување што го води
Комиси�ата изнесува 11. 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. 

Три акционерски друштва со посебни обврски за известување во
Регистарот на Комиси�ата   во �ули об�авиле одлуки од одржани
акционерски собрани�а.

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

Трговското друштво за тргови�а, производство и услуги на големо и мало
Прехранбена индустри�а Свисслион ДОО увоз-извоз Скоп�е од Комиси�ата за
хартии од вредност доби дозвола за давање
понуда за преземање на Агроплод АД Ресен. 

Понудата за преземање се однесува на 8.364 обични акции со право на глас
издадени од Агроплод АД Ресен, кои претставуваат 31.59% од основната
главнина на Агроплод АД Ресен. Во моментот на поднесување на понудата за
преземање Прехранбената индустри�а Свисслион ДОО Скоп�е поседува 18.116
обични акции од Агроплод АД Ресен. 

Преземањето на хартиите од вредност се врши по цена од 13.530 денари по
акци�а.
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ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА



Од  котираните  100 друштва ,  во  �ули  11 об�авиле  одлуки  од  одржани
собрани�а  на  акционери  (13 собрани�а  беа  закажани ) .  
Исто  така ,  во  месецот  ко�  е  предмет  на  ово�  Извешта�  закажани  се  4
собрани�а  на  акционери  кои  треба  да  се  одржат  во  август  2020
година .

АКЦИОНЕРСКИ  СОБРАНИЈА  
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Македонската берза, како и светските берзи и во �ули беа подредени на
информациите,  поврзани  со разво�от на пандеми�ата и изгледите за
решавање на ово� предизвик. .
 
Сето тоа, Комиси�ата го мониторираше преку секо�дневен  проактивен 
надзор     на     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 и не дозволи
да има познача�ни нарушувања на пазарот на капитал. 
 
Исто така, Секторот за супервизи�а на пазарот на капитал во �ули
спроведе една вонредна контрола на овластен учесник

СПРОВЕДЕНИ
КОНТРОЛИ

1  Барањe  за  заштита  на  правата  на
акционери
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H S

↑4 .20% МБИ  10

СУПЕРВИЗИЈА

Вредноста на МБИ 10 на последниот ден на
тргување во   �ули изнесуваше 4.289,51
индексни поени што претставува
зголемување од 4,20% во споредба со �уни
кога индексот изнесуваше   4.116,66
индексни поени.

 Meсечен  промет  на  домашен  пазар      

↓14 ,68% Вкупно  трансакции
 

Во �ули вкупно реализираниот промет на домашен пазар изнесува
382.669.819 денари односно   6.202.570   €   што  претставува 61,89 % од
вкупниот реализиран промет на домашен и на странски пазари. 

Во �ули, реализиран е промет од 3,831.479   € на странски пазари што
претставува намалување за 37,46 % во однос   на реализираниот промет
на странски пазари во �уни. 

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скоп�е во �уни
бележи пад од 14,16% во однос на прометот реализиран во �уни.

Во �уни на домашен пазар реализирани
се 1319   трансакции  или   14,68%
помалку од бро�от на реализирани
трансакции во �уни, кога се
реализирани вкупно 1,546  трансакции.
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↓14.16%

↓24.87% Meсечен  промет  на  странски  пазари   



H S

Во  доменот  на  своите  супервизорски  активности ,

Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  му  даде  согласност  на
Иван  Штериев  да  биде  именуван  за  главен  извршен
директор  на  Македонска  Берза  АД  Скоп�е .  Согласно
Одлуката  на  Собрание  на  акционери  на  Македонска  берза
АД  Скоп�е  и  Одлуката  на  Одборот  на   директори  на
Македонска  Берза  АД  Скоп�е ,  мандатот  на  Иван  Штериев  му
e  до  29 .05 .2024  година .  
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СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ



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

7 .49М  € НЕТО  РАЗЛИКА
                   
Во месец �ули се забележува позитивна нето
разлика на приливите и одливите во отворените
инвестициски фондови од   7,49 милиони € што
претставува зголемување за 76% во однос на
забележаната нето разлика во месец �уни.

ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ
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↓28 .47% ОДЛИВИ
Одливите во �ули се   намлаени  за   28,47% 
во  споредба   со   �уни,  односно во �ули
тие изнесуваа  ≈ 17,9 милиони  €.

↓13 .3% ПРИЛИВИ
Во   �ули вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови изнесува ≈
25,5 милиони € што споредбено со �уни е
намалување за 13,3 % на месечна основа. Инаку, во
�уни, приливите  изнесуваа 29 милиони €.

↑5 .10% НЕТО  ВРЕДНОСТ
На последниот ден од �ули нето вредноста на
отворените инвестициски фондови      изнесуваше
9,8 мили�арди денари односно   ≈ 160 М€ што
претставува месечно поместување од   5,10% во
однос на последниот ден од �уни



ПРОГРАМА ЗА
ПОРТФОЛИО
МЕНАЏЕР
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ПРОГРАМА  ЗА  

ПОРТФОЛИО  МЕНАЏЕР

Слушателите  од  првата  организирана  обука  согласно
Сертифицираната  програма  за  портфолио  менаџер  ко�а  е
изработена  од  страна  на  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  во
соработка  со  Академи�ата  за  Банкарство  и  Информатичка
Технологи�а-АБИТ ,  а  ко�а  �а  започнаа  на  почетокот  на  минатата  2019

година ,  го  заврши�а   третото  ниво  од  обуката  .

Во  рамки  на  последното  ниво  слушателите  �а  следеа  наставната
програма  ко�а  го  опфати  шестиот  модул  од  обуката ,  односно
поконкретно  портфолио  менаџментот .  Тие  имаа  можност  да  се
запознаат  со  темите  кои  се  однесуваа  на  теори�ата  на  портфолиото ,

пазарите  на  капитал ,  инвестирањето  во  хартиите  од  вредност ,  како
и  управувањето  со  портфоли�ата  на  институционални  и
индивидуални  инвеститори ,  мерењето  на  перформансите ,

алокаци�ата  на  средства  по  класи  и  сектори  преку  истакнати
предавачи .

Сите  слушатели  кои  успешно  ги  совладаа  трите  нивоа  од
Сертифицираната  програма  за  портфолио  менаџер ,  ќе  се  стекнат  со
Сертификат  за  учество  на  обуката ,  како  и  совладани  три  нивоа  од
Програмата  на  истата ,  издаден  од  страна  на  Комиси�ата  за  хартии  од
вредност  на  Република  Северна  Македони�а  и  Академи�ата  за
Банкарство  и  Информатичка  Технологи�а-АБИТ .


