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1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
1.1. Основни податоци за Проспектот
Овој документ е Проспект на Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали БИМ АД Свети Николе, со седиште на ул. Железничка
бр.164, 2220 Свети Николе, Република Македонија и матичен број 4043600.
Проспектот е изработен на 22.04.2013 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

_____________________
Ѓорѓи Стојанов
Генерален директор
1.3. Називите и адресите на банките на издавачот, покровителот на
котацијата, правните советници и останатите советници за
емисијата
Банка на издавачот:
Комерцијална банка АД Скопје
Кеј Димитар Влахов бр.4
1000 Скопје, Р. Македонија
Стопанска банка АД Скопје
11-ти Октомври бр. 7
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.

1.4. Називите и адресите на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија
на годишните сметки на издавачот за последните две години
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Финансиските извештаи за 2011 година се ревидирани од Друштвото за
ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. ДОО, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.22/1-51,
1000 Скопје, Република Македонија.
Финансисиките извештаи за 2012 година се ревидирани од Друштвото за
ревизија ММ Ревизија Т.П. Радовиш, со седиште на ул. „8-ми Септември“ бр.
18, 2420 Радовиш, Република Македонија.
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 2011 и 2012 година не се изразени квалификувани мислења за
финансиските извештаи на Друштвото 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
Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД
Свети Николе има вкупно издадено 10.155 обични акции со номинална
вредност од 100 евра, односно вкупен номинален капитал од 1.038.060 евра.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ
2.1. Назив и седиште на издавачот
Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД
Свети Николе, со седиште на ул. Железничка бр.164, 2220 Свети Николе,
Република Македонија и матичен број 4043600.
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 1.038.060 евра.
Карактеристики на обичните акции – Обичните акции се акции кои им даваат
на нивните сопственици: право на глас во Собранието на друштвото; право на
исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од
остатокот од ликвидационната, односно стечајна маса.
Број на обични акции – Акционерскиот капитал е поделен на 10.155 обични
акции од кои секоја со номинална вредност од 100 евра.
Вкупна номинална вредност – Вкупната номинална вредност на акционерскиот
капитал изнесува 1.038.060 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 се во надлежност на Собранието на
акционери кое одлучува со 2/3 мнозинство за промени на основната главнина
на Друштвото, а е опишано во член 16 од Статутот на Друштвото.
Обичните акции гласат на име, даваат право на глас во Собранието на
друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на
исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса на Друштвото и се
подетално опишани во членовите 12, 13, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84 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 текот на 2011 година Друштвото се стекна со 64 сопствени акции, додека во
текот на 2012 се стекна со дополнителни 156 сопствени акции. Со тоа, на
31.12.2012 година Друштвото поседува вкупно 220 сопствени акции.
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
Број на акции
% учество
Стојанче Стојанов
5.419
53,36%

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
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.
2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани
ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни
друштва, за претходните две години
Ревидираните финансиски извештаи за 2011 и 2012 година 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.
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3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ
3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните
производи и услуги
Главна дејност на БИМ АД Свети Николе е производство на материјали за
хидроизолација на база битумен.
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 565.953 илјади
денари, додека вкупните приходи од продажба за 2012 година изнесуваат
283.008 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.
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
Друштвото е инволвирано во судска постапка со АДГ „Маврово во стечај“
Скопје, каде што се појавува како тужител, односно има значителна сума на
побарувања во стечајна маса.
3.7. Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите
три години
2010 година
2011 година
2012 година
Основно
46
Основно
36
Основно
30
ССС
21
ССС
23
ССС
26
ВС
4
ВС
4
ВС
4
ВСС
7
ВСС
8
ВСС
8
Вкупно
78
Вкупно
71
Вкупно
68
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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)
БИМ АД Свети Николе е единствен производител
хидроизолациони материјали во Македонија.

на

битуменски

4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ
4.1. Информација за финансиските податоци за последните три години

Вкупни средства во 000 денари
Вкупни обврски во 000 денари
Добивка/загуба пред оданочување
во 000 денари
Нето добивка по акција
Коефициент цена/добивка
Коефициент цена / книговодствена
вредност по акција
Износ на исплатена дивиденда по
акција
Дивиденден принос

2010 год
239.451
15.596
10.828

2011 год
271.162
13.554
47.900

2012 год
259.251
9.491
12.672

1.051,60
8,70
0,42

4.690,00
1,92
0,35

1.232,30
8,72
0,44

1.240,00

1.240,00

1.800,00

13,55%

13,78%

16,74%

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
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

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.
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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
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва и не изготвува
консолидирани финансиски извештаи.

5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА
5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на
акции и нивната номинална вредност
Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД
Свети Николе има вкупно издадено 10.155 обични акции со номинална
вредност од 100 евра, односно вкупен номинален капитал од 1.038.060 евра.
5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на
глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на
стечај односно ликвидација на издавачот
Обичните акции се акции кои им даваат на нивните сопственици:
- право на глас во Собранието на друштвото;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационната, односно
стечајна маса.
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
Согласно член 85 од Статутот, акционерското друштво се основа со траење на
неопределено време и престанува со работа со донесување на одлука за
престанок на работа на друштвото; одлука за спојување со друго друштво;
одлука за делба на друштвото; спроведување на стечај и со правосилна судска
одлука. Одлуките ќе бидат полноважни ако се донесени со мнозинство на
гласови, кое не може да биде помалку од 2/3 од акциите со право на глас
претставени на Собранието на акционери.
Согласно членовите од 18 до 37 од Статутот, годишното Собрание на
акционери го свикува Одборот на директори, најдоцна три месеци по
составувањето на годишната сметка и на годишниот извештај за работата на
Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од
завршувањето на календарската година. Собранието се свикува со праќање на
покана или јавен повик, кој задолжително го содржи предложениот дневен ред,
во рок од 21 ден од доставувањето на поканата, односно објавата на јавниот
повик. Секоја обична акција дава право на глас во Собранието и тоа право се
остварува лично или преку именуван полномошник. Со седницата на
Собранието претседава Претседавач кој го определува редоследот на
работата и го одржува редот на седницата. Собранието може да работи ако на
седницата присуствуваат учесници со најмалку мнозинство од вкупниот број на
акциите со право на глас. За работата на Собранието се води записник.
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Согласно членовите
леновите од 77 до 84 од Статутот, акционерите имаат право на дел
од годишната добивка што Собранието на акционери ќе ја утврди со одлука за
распределба. По одобрувањето на годишната сметка и на финансиските
распределба
извештаи и утврдувањето на постоењето на добивка за распределба,
Собранието на акционери го определува делот копјшто им се доделува на
акционерите во форма на дивиденда и ги утврдува роковите за исплата на
истата. Исто така, Собранието на акционери одлучува за тоа кој дел од
добивката ќе се реинвестира или ќе се даде во резерви
резерви, како и одлучува за
покривање на загубата со одлука.

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
(15.04.2010 - 15.04.2013 година)
11500
10500
9500
8500
7500
6500
5500
4500
3500
2500

Графички приказ на дневниот обем на тргување со хартиите од вредност
за последните три години
Обем на тргување
(15.04.2010 - 15.04.2013 година)
100
80
60
40
20
0
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6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ
6.1. Основни податоци за членовите на Одборот на директори
6.1.1
Име и презиме
Стојанче Стојанов
6.1.2
Деловна адреса
ул. Железничка бр. 164
2220 Свети Николе, Р. Македонија
6.1.3
Функција што ја врши кај
Преседател на Одбор на директорииздавачот
Неизвршен член
Советник за техничко комерцијални
работи
6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

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

Член на Управен одбор на
работодавачи на Македонија
Член на Собрание на Стопанска
комора на Македонија
Лицето Стојанче Стојанов кој е
Претседател на Одборот на
директори и лицето Ѓорѓи Стојанов
кој е Генерален директор и Извршен
член на Одборот на директори се
браќа.

Работно искуство од 34 години во
БИМ АД Свети Николе.
Лицето не било член на одборот на
директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник во
било кое време во последните пет
години.
Има незначителен број на акции во
други компании.

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

Лицето поседува 5.419 обични акции
со право на глас издадени од БИМ
АД Свети Николе, што претставува
53,36% учество во основната
главнина и во гласачката структура
на издавачот.
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.

6.1.1
6.1.2

Име и презиме
Деловна адреса

6.1.3

Функција што ја врши кај
издавачот

Ѓорѓи Стојанов
ул. Железничка бр. 164
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Извршен член на Одборот на
директори
Генерален директор

6.1.4

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

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.5

6.1.6

6.1.7

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

Не врши значајни активности надвор
од работењето кај издавачот.

Лицето Стојанче Стојанов кој е
Претседател на Одборот на
директори и лицето Ѓорѓи Стојанов
кој е Генерален директор и Извршен
член на Одборот на директори се
браќа.

Работно искуство од 10 години во
БИМ АД Свети Николе.
Лицето не било член на одборот на
директори, односно управниот и
надзорниот одбор или содружник,
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6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.1
6.1.2

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

Име и презиме
Деловна адреса

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 нема сопствено учество во
основната главнина на издавачот и
во гласачката структура на
издавачот

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.

Владимир Гилев
ул. Железничка бр. 164
2220 Свети Николе, Р. Македонија
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6.1.3

Функција што ја врши кај
издавачот

Неизвршен член на Одборот на
директори
Технички директор

6.1.4

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

Не врши значајни активности надвор
од работењето кај издавачот.

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

Не постои било каква поврзаност со
другите членови на Одборот на
директори.

Работно искуство од 25 години во
БИМ АД Свети Николе.
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 58 обични акции со
право на глас издадени од БИМ АД
Свети Николе, што претставува
0,57% учество во основната
главнина и во гласачката структура
на издавачот.
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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.

6.1.1
6.1.2

Име и презиме
Деловна адреса

6.1.3

Функција што ја врши кај
издавачот

Василка Стоилова
ул. Железничка бр. 164
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Независен и Неизвршен член на
Одборот на директори
Директор на финансовба служба

6.1.4

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

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.5

6.1.6

6.1.7

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

Не врши значајни активности надвор
од работењето кај издавачот.

Не постои било каква поврзаност со
другите членови на Одборот на
директори.

Работно искуство од 31 години во
БИМ АД Свети Николе.
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.
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6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

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

6.1.1
6.1.2

Име и презиме
Деловна адреса

6.1.3

Функција што ја врши кај
издавачот

6.1.4

Податок за значајните активности
на лицето надвор од работењето
кај издавачот (доколку тие

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 128 обични акции
со право на глас издадени од БИМ
АД Свети Николе, што претставува
1,26% учество во основната
главнина и во гласачката структура
на издавачот.
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.

Драгољуб Николов
ул. Железничка бр. 164
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Вршител на должност Неизвршен
член на Одборот на директори
Шеф на продажба
Не врши значајни активности надвор
од работењето кај издавачот.
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6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

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
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

Не постои било каква поврзаност со
другите членови на Одборот на
директори.

Работно искуство од 33 години во
БИМ АД Свети Николе.
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 70 обични акции со
право на глас издадени од БИМ АД
Свети Николе, што претставува
0,69% учество во основната
главнина и во гласачката структура
на издавачот.
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
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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

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.

7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ
7.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење,
особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3
години
Поради нестабилноста на пазарот Друштвото не може да ги подготви
развојните перспективи во деловното работење и да направи проценка и
претпоставки за период од 3 години.

7.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во
наредните 3 години
Друштвото очекува во наредните 3 години намалување на добивката.

8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Финансиските извештаи за 2011 и 2012 година се дадени во прилог.
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