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1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
1.1. Основни податоци за Проспектот
Овој документ е Проспект на Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ - производство,
преработка, промет и услуги - Кичево со седиште на Ул. Индустриска ББ, 6250
Кичево, Република Македонија и матичен број 4401492.
Проспектот е изработен на 25.04.2013 година.
Покровител на котацијата е Комерцијална банка АД Скопје

1.2. Изјава на органот на управување на издавачот
Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои
располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност,
изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и
вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите,
финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во
хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да
влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект.

_____________________
Владимир Толески
Претседател на Управниот одбор

1.3. Називите и адресите на банките на издавачот, покровителот на
котацијата, правните советници и останатите советници за
емисијата
Банка на издавачот:
Стопанска Банка АД Скопје
Ул. 11 Октомври 7
1000 Скопје, Р. Македонија
Комерцијална банка АД Скопје
Кеј Димитар Влахов бр.4
1000 Скопје, Р. Македонија
Покровител на котацијата:
Комерцијална банка АД Скопје
Кеј Димитар Влахов бр.4
1000 Скопје, Р. Македонија
Не постојат правни или останати советници за емисијата.
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1.4. Називите и адресите на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија
на годишните сметки на издавачот за последните две години
ТП “ РЕВИЗОР БАБАМОВ” Струмица.
1.5. Квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи,
доколку ги има (одбивање на ревизорот да даде мислење кон
извештаите или давање на негативно мислење кон извештаите)
За последните две години не се изразени квалификувани мислења за
финансиските извештаи од страна на ревизорите.
1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку
истото е изготвено
Не е побарано мислење од надворешен експерт за изработка на Проспектот.
1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на
акции и нивната номинална вредност
Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ - производство, преработка, промет и услуги
- Кичево има вкупно издадено 24.390 обични акции и 1.951 приоритетни акции
со номинална вредност од 51,13 евра, односно вкупен номинален капитал од
1.346.815,33 евра.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ
2.1. Назив и седиште на издавачот
Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ - производство, преработка, промет и услуги
- Кичево со седиште на ул. Индустриска ББ, 6250 Кичево, Република
Македонија и матичен број 4401492.
2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена
Тековната состојба на Друштвото е дадена во прилог.

2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со
нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална
вредност на секој род
Вкупен капитал – Основната главнина на друштвото изнесува 81.446.372
денари.
Карактеристики на обичните акции - право на глас во Собранието на
Друштвото; право на исплата на дел од добивката (дивиденда); право на
исплата на дел од остатокот од ликвидациската односно стечајната маса на
Друштвото.
Број на обични акции – Акционерскиот капитал е поделен на 24.390 обични
акции и 1.951 приоритетни акции со номинална вредност од 51,13 евра.
Вкупна номинална вредност – Вкупната номинална вредност на акционерскиот
капитал изнесува 1.346.815,33 евра.
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2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот
на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на
акции
Промените во капиталот на издавачот и праватa кои произлегуваат од
различнитe родови на акции се регулирани од делот од член 15 до член 25 од
Статутот на Друштвото.
2.5. Промените во структурата на капиталот во последните две години,
во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите
на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал
Во последните две години не биле извршени промени во структурата на
капиталот на Друштвото.
2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со
опис за правилата и процедурите на конверзија
Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.
2.7. Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право
на глас
Име и презиме

Марија Толеска Донеска
Наташа Толеска
Владимир Толески
Љубе Силјаноски

Број на
акции
5.764
5.733
5.167
1.450

% учество

23,63
23,51
21,18
6,15

2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва,
краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на
акциите во сопственост на издавачот
Во текот на 2003 и 2004 година, АД ТАЈМИШТЕ Кичево како вложувач со 100%
учество, согласно член 571 до 599 од ЗТД, ги формира следниве ДООЕЛ:
РУДАРСТВО ТАЈМИШТА;
ТАЈМГРАДБА;
УГОТАЈМ;
ЗДРАВА ХРАНА ТАЈМИШТА;
МЕТАЛНА ТАЈМИШТА;
ЕЛЕКТРОТАЈМ ДООЕЛ.
Во текот на 2010 година, АД ТАЈМИШТЕ Кичево изврши промени во
организационата структура според ЗТД, член 517, 518 и 520, така што со
Спогодба за присоединување ЕЛЕКТРОТАЈМ ДООЕЛ и ТАЈМГРАДБА ДООЕЛ
ги присоедини кон МЕТАЛНА ТАЈМИШТА ДООЕЛ, а со Спогодба за
присоединување ЗДРАВА ХРАНА ТАЈМИШТА го присоедини кон УГОТАЈМ
ДООЕЛ.
Согласно спогодбата за присоединување заверена под ОДУ бр.677/12 од
21.12.2012 година на Нотар Лила Коруноска – Кичево, друштвата РУДАРСТВО
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ТАЈМИШТА, УГОТАЈМ и МЕТАЛНА ТАЈМИШТА се присоединуваат со АД
ТАЈМИШТЕ Кичево.
Исто така, АД ТАЈМИШТЕ Кичево поседува 542 обични акции во МПИ Жито
Караорман А.Д Кичево.
2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани
ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни
друштва, за претходните две години
Ревидирани консолидирани финансиски извештаи се дадени во прилог.
2.10.
Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на
издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања
други друштва
Издавачот во моментот не е во постапка на издавање акции заради спојувања,
поделби или понуди за преземања од/на други друштва.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ
3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните
производи и услуги
• Рударски услуги (транспорт, ископ, дупчење и минирање)
• Производство на жичани производи (жичано плетиво, истегнат метал и
браварија)
• Угостителски услуги ( Хотели - ресторани Хотел Кичево и Куќа на
Уметност)
3.2. Информација за значајни нови производи
Друштвото во моментот не поседува и не развива значајни нови производи.
3.3. Приказ на приходите од продажба во изминатите две години
Вкупните приходи од продажба за 2011 година изнесуваат 687.759 илјади
денари, додека вкупните приходи од продажба за 2012 година изнесуваат
586.984 илјади денари.
3.4. Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти,
лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или
нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за
работењето на издавачот
Кај издавачот не постои степен на зависност од патенти, лиценци,
индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни
постапки.
3.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови
прозводи и постапки, во изминатите три години, доколку се
значителни
Издавачот во моментот не развива или истражува нови производи и постапки.
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3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек
или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на
финансиската состојба на издавачот
Издавачот во моментот не е инволвиран во судски или арбитажни постапки,
ниту пак во моментот има индикации дека истите би настанале во иднина.
3.7. Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите
три години
2010 година
2011 година
2012 година
Основно
208
Основно
204
Основно
190
ССС
113
ССС
112
ССС
104
ВС
6
ВС
6
ВС
4
ВСС
15
ВСС
15
ВСС
13
Вкупно
342
Вкупно
337
Вкупно
311
3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и
вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во
последните две години
Во последните две години не постојат вложувања во хартии од вредност во
други трговски друштва или пак значителни инвестиции во основни средства.
3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно)
Во однос на извршувањето на рударските услуги, АД ТАЈМИШТЕ Кичево на
ниво на Р.Македонија по наша проценка е во топ 5 фирмите кои извршуваат
исти или слични работи.

4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ
4.1. Информација за финансиските податоци за последните три години
4.1.1. Вкупни средства во 000 денари
2010 година
2011 година
695.460
630.492

2012 година
568.800

4.1.2. Вкупни обврски во 000 денари
2010 година
2011 година
462.355
384.289

2012 година
279.058

4.1.3. Добивка/загуба пред оданочување во 000 денари
2010 година
2011 година
2012 година
-1.683
13.836
44.157
4.1.4. Нето добивка по акција
2010 година
2011 година
-63,89
497,25

2012 година
1652,90
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4.1.5. Коефициент цена/добивка
2010 година
2011 година
0
3,12

2012 година
0,94

4.1.6. Коефициент цена/книговодствена вредност по акција
2010 година
2011 година
2012 година
0,17
0,16
0,14

4.1.7. Износ на исплатена дивиденда по акција
2010 година
2011 година
0
0

2012 година
0

4.1.8. Дивиденден принос
2010 година
0

2012 година
0

2011 година
0

4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско
учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и
обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и
загубата
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.
4.3. Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски
друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи
Ревидирани консолидирани финансиски извештаи се дадени во прилог.
4.4. Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и
друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако
органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето
ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на
друштвото со мнозински удел
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.
4.5. Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски
извештај во Проспектот, мора да го наведе износот на консолидирана
добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три
години
- Согласно консолидираните финансиски извештаи
Нето добивка по акција
2010 година
2011 година
-63,89
497,25

2012 година
1652,90

8

5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА
5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето
барањето, бројот на
акции и нивната номинална вредност
Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ - производство, преработка
преработка, промет и услуги
- Кичево има вкупно издадено 24.390 обични акции и 1.951 приоритетни акции
со номинална вредност од 51,13 евра, односно вкупен номинален капитал од
1.346.815,33 евра.
5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено:
особено правото
глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај
стечај односно ликвидација на издавачот
Карактеристики на обичните акции - право на глас во Собранието
Друштвото; право на исплата на дел од добивката (дивиденда
дивиденда); право
исплата на дел од остатокот од ликвидациската односно стечајната маса
Друштвото.

на
на
на
на
на

5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се
однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за
акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото,
откуп на сопствени акции
Горенаведените одредби се утврдени во Статутот и тоа во членовите
членовите: од член
28 – 30; од член 57 - 61; од член 15 - 27.
5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за
период од три години
−

графички приказ на дневната просечна цена на хартиите од
вредност за последните три години;
Просечна цена
(09.04.2010 - 09.04.2013 година)

2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00

Просечната цена по акција во последните три години (од
09.04.2010 до 09.04.2013 година) изнесува 1558,91 денари по
акција.
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−

графички приказ на дневниот обем на тргување со хартиите од
вредност за последните три години;
Обем на тргување
(09.04.2010 - 09.04.2013 година)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ
Информации за членовите на Надзорниот Одбор

1. Богдан Јаковлески
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)
Податок за природата на било каква поврзаност
на лицето со другите членови на одборот на
директори, управниот или надзорниот одбор,
одборот за управување со ризици, одборот за
ревизија, и други органи утврдени со Статутот
(кредитен одбор и слично
слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето
Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник,
содружник односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или не
е веќе член или содружник,
содружник односно акционер

Богдан Јаковлески
Индустриска бб Кичево
Претседател на Надзорен
Одбор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
издавачот
Нема било каква
поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори
директори.

Нема
Лицето не било член на
одборот на директори,
директори
односно управниот и
надзорниот одбор или
содружник, односно
акционер во било кое
време во последните пет
години.
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Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Податок дали на лицето му е изречена мерка на
безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност од определено занимање
кое делумно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела забраната
Податок дали лицето има сопствено учество во
основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество
Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или соработка
помеѓу лицето и големите акционери,
клиентите, добавувачите и други лица врз
основа на што лицето било избрано за член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор на издавачот

Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите кои
лицето ги поседува кај издавачот во определен
временски период

Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е
изречена мерка на
безбедност забрана за
вршење на професија,
дејност или должност од
определено занимање кое
делумно или во целост е
опфатено во предметот
на работење на издавачот
во последните пет години.
Лицето поседува 49
обични акции со право на
глас издадени од
Тајмиште АД Кичево.
Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои
лицето ги има кај
издавачот и неговите
приватни интереси или
други одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето
и големите акционери,
клиентите, добавувачите
и други лица врз основа
на што лицето било
избрано за член на
одборот на директори.
Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.

2. Петре Николоски
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)
Податок за природата на било каква

Петре Николоски
Индустриска бб Кичево
Член на Надзорен Одбор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
Нема било каква
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поврзаност на лицето со другите членови на
одборот на директори, управниот или
надзорниот одбор, одборот за управување со
ризици, одборот за ревизија, и други органи
утврдени со Статутот (кредитен одбор и
слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето
Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник, односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или
не е веќе член или содружник, односно
акционер

Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Податок дали на лицето му е изречена мерка
на безбедност забрана за вршење на
професија, дејност или должност од
определено занимање кое делумно или во
целост е опфатено во предметот на работење
на издавачот во последните пет години (со
податок кога била изречена мерката и до кога
траела забраната
Податок дали лицето има сопствено учество
во основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество
Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или соработка
помеѓу лицето и големите акционери,
клиентите, добавувачите и други лица врз
основа на што лицето било избрано за член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор на издавачот

поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори.

Нема
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор или
содружник, односно
акционер во било кое
време во последните пет
години.
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е
изречена мерка на
безбедност забрана за
вршење на професија,
дејност или должност од
определено занимање кое
делумно или во целост е
опфатено во предметот на
работење на издавачот во
последните пет години.
Нема

Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои лицето
ги има кај издавачот и
неговите приватни
интереси или други
одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето и
големите акционери,
клиентите, добавувачите и
други лица врз основа на
што лицето било избрано
за член на одборот на
директори.
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Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај издавачот во
определен временски период

Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.

3. Злате Цветкоски
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)
Податок за природата на било каква
поврзаност на лицето со другите членови на
одборот на директори, управниот или
надзорниот одбор, одборот за управување со
ризици, одборот за ревизија, и други органи
утврдени со Статутот (кредитен одбор и
слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето
Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник, односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или
не е веќе член или содружник, односно
акционер

Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Податок дали на лицето му е изречена мерка
на безбедност забрана за вршење на
професија, дејност или должност од
определено занимање кое делумно или во
целост е опфатено во предметот на работење
на издавачот во последните пет години (со
податок кога била изречена мерката и до кога
траела забраната

Злате Цветкоски
Индустриска бб Кичево
Независен член на
Надзорниот Одбор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
Нема било каква
поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори.

Нема
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор или
содружник, односно
акционер во било кое
време во последните пет
години.
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е изречена
мерка на безбедност
забрана за вршење на
професија, дејност или
должност од определено
занимање кое делумно или
во целост е опфатено во
предметот на работење на
издавачот во последните
пет години.
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Податок дали лицето има сопствено учество
во основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество
Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или
соработка помеѓу лицето и големите
акционери, клиентите, добавувачите и други
лица врз основа на што лицето било избрано
за член на одборот на директори, односно
управниот и надзорниот одбор на издавачот

Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај издавачот во
определен временски период

Нема

Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои лицето
ги има кај издавачот и
неговите приватни
интереси или други
одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето и
големите акционери,
клиентите, добавувачите и
други лица врз основа на
што лицето било избрано
за член на одборот на
директори.
Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.

Информации за членовите на Управниот Одбор
1. Владимир Толески
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)
Податок за природата на било каква поврзаност
на лицето со другите членови на одборот на
директори, управниот или надзорниот одбор,
одборот за управување со ризици, одборот за
ревизија, и други органи утврдени со Статутот
(кредитен одбор и слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето
Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник, односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или не
е веќе член или содружник, односно акционер

Владимир Толески
Индустриска бб Кичево
Претседател на Управен
Одбор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
Нема било каква
поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори.

Има 40 години
менаџерско искуство
Неизвршен член во МПИ
Жито Караорман до
21.03.2013 година
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Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Податок дали на лицето му е изречена мерка на
безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност од определено занимање
кое делумно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела забраната
Податок дали лицето има сопствено учество во
основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество
Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или соработка
помеѓу лицето и големите акционери,
клиентите, добавувачите и други лица врз
основа на што лицето било избрано за член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор на издавачот

Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите кои
лицето ги поседува кај издавачот во определен
временски период

Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е
изречена мерка на
безбедност забрана за
вршење на професија,
дејност или должност од
определено занимање кое
делумно или во целост е
опфатено во предметот
на работење на издавачот
во последните пет години.
Лицето поседува 5.167
обични акции со право на
глас издадени од
Тајмиште АД Кичево
Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои
лицето ги има кај
издавачот и неговите
приватни интереси или
други одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето
и големите акционери,
клиентите, добавувачите
и други лица врз основа
на што лицето било
избрано за член на
одборот на директори.
Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.

2. Орданчо Петров
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)

Орданчо Петров
Индустриска бб Кичево
Член на Управен Одбор
Генерален Директор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
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Податок за природата на било каква поврзаност
на лицето со другите членови на одборот на
директори, управниот или надзорниот одбор,
одборот за управување со ризици, одборот за
ревизија, и други органи утврдени со Статутот
(кредитен одбор и слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето
Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник, односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или не
е веќе член или содружник, односно акционер

Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Податок дали на лицето му е изречена мерка на
безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност од определено занимање
кое делумно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела забраната
Податок дали лицето има сопствено учество во
основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество
Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или соработка
помеѓу лицето и големите акционери,
клиентите, добавувачите и други лица врз
основа на што лицето било избрано за член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор на издавачот

Нема било каква
поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори.

Има 10 години
менаџерско искуство
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор или
содружник, односно
акционер во било кое
време во последните пет
години.
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е
изречена мерка на
безбедност забрана за
вршење на професија,
дејност или должност од
определено занимање кое
делумно или во целост е
опфатено во предметот
на работење на издавачот
во последните пет години.
Лицето поседува 389
обични акции со право на
глас издадени од
Тајмиште АД Кичево
Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои
лицето ги има кај
издавачот и неговите
приватни интереси или
други одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето
и големите акционери,
клиентите, добавувачите
и други лица врз основа
на што лицето било
избрано за член на
одборот на директори.
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Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите кои
лицето ги поседува кај издавачот во определен
временски период

Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.

3. Васо Мирчески
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)
Податок за природата на било каква поврзаност
на лицето со другите членови на одборот на
директори, управниот или надзорниот одбор,
одборот за управување со ризици, одборот за
ревизија, и други органи утврдени со Статутот
(кредитен одбор и слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето
Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник, односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или не
е веќе член или содружник, односно акционер

Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Податок дали на лицето му е изречена мерка на
безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност од определено занимање
кое делумно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела забраната
Податок дали лицето има сопствено учество во
основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество

Васо Мирчески
Индустриска бб Кичево
Член на Управен Одбор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
Нема било каква
поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори.

Нема
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор или
содружник, односно
акционер во било кое
време во последните пет
години.
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е
изречена мерка на
безбедност забрана за
вршење на професија,
дејност или должност од
определено занимање кое
делумно или во целост е
опфатено во предметот
на работење на издавачот
во последните пет години.
Нема
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Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или соработка
помеѓу лицето и големите акционери,
клиентите, добавувачите и други лица врз
основа на што лицето било избрано за член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор на издавачот

Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите кои
лицето ги поседува кај издавачот во определен
временски период

Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои
лицето ги има кај
издавачот и неговите
приватни интереси или
други одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето
и големите акционери,
клиентите, добавувачите
и други лица врз основа
на што лицето било
избрано за член на
одборот на директори.
Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.

4. Горан Донески
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)
Податок за природата на било каква поврзаност
на лицето со другите членови на одборот на
директори, управниот или надзорниот одбор,
одборот за управување со ризици, одборот за
ревизија, и други органи утврдени со Статутот
(кредитен одбор и слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето
Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник, односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или не
е веќе член или содружник, односно акционер

Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Горан Донески
Индустриска бб Кичево
Член на Управен Одбор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
Нема било каква
поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори.

5 години менаџерско
искуство
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор или
содружник, односно
акционер во било кое
време во последните пет
години.
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
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Податок дали на лицето му е изречена мерка на
безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност од определено занимање
кое делумно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела забраната
Податок дали лицето има сопствено учество во
основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество
Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или соработка
помеѓу лицето и големите акционери,
клиентите, добавувачите и други лица врз
основа на што лицето било избрано за член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор на издавачот

Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите кои
лицето ги поседува кај издавачот во определен
временски период

ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е
изречена мерка на
безбедност забрана за
вршење на професија,
дејност или должност од
определено занимање кое
делумно или во целост е
опфатено во предметот
на работење на издавачот
во последните пет години.
Нема

Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои
лицето ги има кај
издавачот и неговите
приватни интереси или
други одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето
и големите акционери,
клиентите, добавувачите
и други лица врз основа
на што лицето било
избрано за член на
одборот на директори.
Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.

5. Зоран Никодиноски
Име и презиме
Деловна адреса
Функција што ја врши кај издавачот
Податок за значајните активности на лицето
надвор од работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за издавачот)
Податок за природата на било каква поврзаност
на лицето со другите членови на одборот на
директори, управниот или надзорниот одбор,
одборот за управување со ризици, одборот за
ревизија, и други органи утврдени со Статутот
(кредитен одбор и слично)
Податоци за релевантното менаџерско и
експертско работно искуство на лицето

Зоран Никодиноски
Индустриска бб Кичево
Член на Управен Одбор
Не врши значајни
активности надвор од
работењето кај издавачот.
Нема било каква
поврзаност со другите
членови на Одборот на
директори.

Нема
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Имиња на друштва во кои лицето е член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник, односно
акционер во било кое време во последните пет
години и податок дали лицето се` уште е или не
е веќе член или содружник, односно акционер

Податок дали лицето било член на одборот на
директори, односно управниот и надзорниот
одбор на правно лице против кое е поведена
стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапка во последните пет години

Податок дали на лицето му е изречена мерка на
безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност од определено занимање
кое делумно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела забраната
Податок дали лицето има сопствено учество во
основната главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот, со податок
за износот на тоа учество
Податок за потенцијален судир на интереси
помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај
издавачот и нивните приватни интереси или
други одговорности

Податок за постоење на договор или соработка
помеѓу лицето и големите акционери,
клиентите, добавувачите и други лица врз
основа на што лицето било избрано за член на
одборот на директори, односно управниот и
надзорниот одбор на издавачот

Податоци за постоењето на било какво
ограничување на располагањето со акциите кои
лицето ги поседува кај издавачот во определен
временски период

Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор или
содружник, односно
акционер во било кое
време во последните пет
години.
Лицето не било член на
одборот на директори,
односно управниот и
надзорниот одбор на
правно лице против кое е
поведена стечајна,
предстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години.
На лицето не му е
изречена мерка на
безбедност забрана за
вршење на професија,
дејност или должност од
определено занимање кое
делумно или во целост е
опфатено во предметот
на работење на издавачот
во последните пет години.
Лицето поседува 117
обични акции со право на
глас издадени од
Тајмиште АД Кичево
Не постои потенцијален
судир на интереси помеѓу
одговорностите кои
лицето ги има кај
издавачот и неговите
приватни интереси или
други одговорности.
Не постои договор или
соработка помеѓу лицето
и големите акционери,
клиентите, добавувачите
и други лица врз основа
на што лицето било
избрано за член на
одборот на директори.
Не постои било какво
ограничување на
располагањето со акциите
кои лицето ги поседува кај
издавачот во определен
временски период.
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7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ
7.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење,
особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3
години
Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ - производство, преработка, промет и услуги
– Кичево е заинтересирано за рестартирање на старите рудници и тоа
Рудникот Тајмиште - с.Тајмиште за експлоатирање на железна руда и Рудник
Стогово за експлоатирање на манганова руда.
7.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во
наредните 3 години
Доколку успееме во реализација на проектите дефинирани во точка 7.1,
Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ - производство, преработка, промет и услуги
– Кичево би очекувало остварување на добивка во наредните три години.
8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за последните две години
се дадени во прилог.
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