
До 

Македонска берза на хартии од вредност АД

Орце Николов 75 

1000 Скопје 

Република Македонија 

 

Предмет: Достава на податоци за објавување на интернет страницата на Македонска берза

Согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност, Акционерските друштв

правни лица - издавачи на хартии од вредност  чии хартии од вредност не котираат на берза и 

не се водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, се 

должни да ги објавуваат следниве податоци: 

работење пред оданочување, добивка за финансиската година, нето готовински тек, добивка 

за финансиска година по акција и дивиденда по акција, 

над 10%, - статусни измени на друштвото, 

- нова емисија на хартии од вредност и 

врз цената на хартиите од вредност.

Акционерско друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ 

МАКЕДОНИЈА АД Скопје,  ЕДБ

Катерина Рибарски, Ве известуваме дека поради 

сопственик - единствен акционер Сафе Инвест Холдинг ГмбХ не сме во можност да одржиме 

Годишно собрание и да ја ревидираме завршната сметка за 2018 год. Моментално се водат 

припреми за започнување процедура за ликвидација на ОБД Сафе Инвест Македонија АД 

Скопје. 

Прилог:  

 Табеларен приказ за објава на податоци согласно член 166

 Биланс на состојба и ус

 

Скопје, 30.07.2019 година 

--------------------------------------------------

Катерина Рибарски 

 

 

 

 

 

Македонска берза на хартии од вредност АД 

Предмет: Достава на податоци за објавување на интернет страницата на Македонска берза

б од Законот за хартии од вредност, Акционерските друштв

издавачи на хартии од вредност  чии хартии од вредност не котираат на берза и 

не се водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, се 

должни да ги објавуваат следниве податоци: - приходи (вкупно), до

работење пред оданочување, добивка за финансиската година, нето готовински тек, добивка 

за финансиска година по акција и дивиденда по акција, - промени во сопственичката структура 

статусни измени на друштвото, - промени во органите на управување и раководење, 

нова емисија на хартии од вредност и - други промени во работењето кои значајно влијаат 

врз цената на хартиите од вредност. 

Акционерско друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ 

МАКЕДОНИЈА АД Скопје,  ЕДБ 4030006612009 и матичен број 6161570, управувано од лицето 

е известуваме дека поради објавување на стечајна процедура на нашиот 

единствен акционер Сафе Инвест Холдинг ГмбХ не сме во можност да одржиме 

ја ревидираме завршната сметка за 2018 год. Моментално се водат 

припреми за започнување процедура за ликвидација на ОБД Сафе Инвест Македонија АД 

Табеларен приказ за објава на податоци согласно член 166-б од ЗХВ.

Биланс на состојба и успех за 2018 год. 

-------------------------------------------------- 

Предмет: Достава на податоци за објавување на интернет страницата на Македонска берза 

б од Законот за хартии од вредност, Акционерските друштва и другите 

издавачи на хартии од вредност  чии хартии од вредност не котираат на берза и 

не се водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, се 

приходи (вкупно), добивка од редовно 

работење пред оданочување, добивка за финансиската година, нето готовински тек, добивка 

промени во сопственичката структура 

ите на управување и раководење, 

други промени во работењето кои значајно влијаат 

Акционерско друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ 

управувано од лицето 

објавување на стечајна процедура на нашиот 

единствен акционер Сафе Инвест Холдинг ГмбХ не сме во можност да одржиме 

ја ревидираме завршната сметка за 2018 год. Моментално се водат 

припреми за започнување процедура за ликвидација на ОБД Сафе Инвест Македонија АД 

б од ЗХВ. 



  Р 

бр. Известување согласно член 166

1 Приходи (вкупно) 

2 Добивка од редовно работање пред оданочување

3 Добивка за финансиската година

4 Добивка за финансиска година по акција и дивиденда по акција

5 Промени во сопственичката структура над 10%

6 Статусни измени на друштвото

7 Промени во органите на управување и раководење

8 Нова емисија на хартии од вредност

9 
Други промени во работењето 

на хартиите од вредност

  * Вредностите се изразени во денари.

  Во Скопје, 30.07.2019 

   

 

Извршен Директор 

  Катерина Рибарски 

  

  

  

 

 

 

Известување согласно член 166-б од ЗХВ за 2018 год. Податок за известување

Добивка од редовно работање пред оданочување 

Добивка за финансиската година 

Добивка за финансиска година по акција и дивиденда по акција 

Промени во сопственичката структура над 10% 

Статусни измени на друштвото 

Промени во органите на управување и раководење 

Нова емисија на хартии од вредност 

Други промени во работењето кои значајно влијаат врз цената 

на хартиите од вредност 

 * Вредностите се изразени во денари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок за известување 

5.506.110 

45.902 

45.902 

9,18 

Нов сопственик: Ула Раиш, 

Стечаен управител 

 

Нов сопственик: Ула Раиш, 

Стечаен управител 

 

Нов сопственик: Ула Раиш, 

Стечаен управител 

 

Нема 

Нема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


