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Котација на акциите на СОВРЕМЕН ДОМ АД ПРИЛЕП на
Официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност
АД Скопје, на подсегмент Задолжителна котација

До Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје е доставено
барање за котација на акциите на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп на
Официјалниот пазар, на подсегмент Задолжителна котација.
Номиналната вредност на една акција на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп
изнесува 5,11 евра. Барањето за котација се однесува на :
-668.132 обични акции со право на глас
- 16.538 приоритетни кумулативни акции
Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската берза АД
Скопје со акциите на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп се тргувало на
Редовен пазар на Македонска берза на подсегмент Пазар на
акционерски друштва со посебни обврски за известување.
.
Покровител на котацијата
ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје
Ул.Македонија 11 а Скопје
Скопје, април 2013 година

Врз основа на Одлука за котација на хартии од вредност бр.02-169 од
18.04.2013, со која се овластува Генералниот директор на СОВРЕМЕН
ДОМ АД Прилеп да ги потпише сите документи во врска со котацијата на
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп на Берзата, во име на Одборот на
директори на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп, Генералниот директор ја
потпишува следнава

ИЗЈАВА
ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА СОВРЕМЕН ДОМ АД
Прилеп
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 СОВРЕМЕН ДОМ АД
Прилеп, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се
изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и
вистинитоста на овој проспект.
Генерален директор
Ацо Дудулоски
Проспектот е изработен согласно Правилата за котација на хартии од
вредност објавени од Македонската берза на хартии од вредност АД
Скопје во март 2013 година.
Ревизор на годишните сметки на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп за 2011 и
2012 година е Друштвото за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ
ДОО - Гевгелија, со адреса на ул.Јосиф Јосифовски бр.6.
Покровител на котацијата на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп е брокерска
куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, со адреса на ул.Македонија 11 а
Скопје.
Назив и адреси на банките на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп:
-Комерцијална банка АД Скопје, кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје
-Стопанска банка АД Скопје, ул.11 Октомври бр. 7 Скопје
-Шпаркасе банка АД Скопје, ул.Македонија 9-11 Скопје
-ПроКредит банка ,Јане Сандански 109 а Скопје
Проспектот не преставува понуда за продажба, ниту повик за купување
на акциите на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп. Проспектот не смее да се
смета за препорака за купување на акции на СОВРЕМЕН ДОМ АД
Прилеп, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена
проценка на финансиската состојба и работењето на СОВРЕМЕН ДОМ
АД Прилеп.
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1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ
1.1.Назив и седиште на издавачот
Полниот назив на издавачот гласи: Акционерско друштво за
производство и промет на корпусен тапациран мебел и градежна
столарија СОВРЕМЕН ДОМ увоз – извоз Прилеп
Скратениот назив на издавачот гласи: СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп.
Седиште: СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп е на ул.Александар Македонски
ББ Прилеп.
1.2.Износ на вкупниот номинален капитал,пооделните родови на
акции со нивните главни крактеристики,бројот и вкупната
номинална вредност на секој род
Вкупниот номинален капитал на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп, односно
основната главнина изнесува 3.500.664,00 евра, а претставен е преку
684.670 акции.Номинална вредност на една акција изнесува 5,11 евра.
Бројот на обичните акции изнесува 668.132 со вкупна номинална
вредност од 3.414.154,52 евра.
Бројот на приоритетни кумулативни акции во сопственост на Фондот за
ПИОМ кои со продажба се трансформираат во обични акции изнесува
16.538 со вкупна номинална вредност од 84.509,18 евра.
Во рамки на вкупната основна главнина обичните акции учествуваат со
97,58 %.
Во рамки на вкупната основна главнина приоритетни кумулативни акции
учествуваат со 2,42 %.

1.3.Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот
и правата кои произлегуваат од различните родови на акции
Промени на капиталот во друштвото се регулирани во точка 4 од
Статутот, во делот за "Зголемување и намалување на основната
главнина на друштвото" во членовите 18, 19, 20 и 21.
Зголемување на основната главнина се врши со издавање на нови акции
на начин и според условите утврдени со закон.Одлуката за зголемување,
односно намалување на основната главнина се донесува со мнозинство
гласови кое изнесува две третини од акциите со право на глас
преставени на собранието.

Секоја обична акција на нивните сопственици им дава:
1.Право на глас во Собранието на Друштвото;
2.Право на исплата на дел од добивката во вид на дивиденда и
3.Во случај на стечај или ликвидација на Друштвото, дава право на
сразмерно учество во поделбата на стечајната, односно ликвидационата
маса.
Приоритетните акции издадени од Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на РМ не се управувачки и ги имаат следните права:
-даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно
учество во остатокот на добивката, ако на обичните акции им се
исплатува дивиденда над овој износ.
- во случај на стечај или ликвидација на Друштвото даваат право на
сразмерно учество во поделбата на стечајната, односно ликвидационата
маса.
Приоритетните акции Фондот може да ги продава, при што со
продажбата тие се претвараат во обични акции.
.
1.4.Промени во структурата на капиталот во последните две години
во поглед на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции
кои го сочинуваат вкупниот капитал
Во последните две години не се случиле промени во капиталот на
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп во поглед на износите на емитираниот
капитал. Промени не се случиле ниту во бројот и родовите на акции кои
го сочинуваат вкупниот капитал.
1.5.Износот на сите должнички конвертабилни хартии од вредност
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп нема издадено должнички конвертабилни
хартии од вредност.
1.6.Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право
на глас
Доминантен акционер е Андон Дудулоски со адреса на ул. Пролетерски
бригади бр. 20 Струга.
-Андон Дудулоски поседува 484.494 обични акции кои претставуваат
72,07 % од акциите со право на глас односно 70,32 % од основната
главнина на друштвото.
-ПЕТРО М ДОО Скопје поседува 51.590 обични акции или 7,72 % во
акции со право на глас или 7,54 % од основната главнина на друштвото.

На 31.12.2012 година нема други акционери кои поседуваат повеќе од
5% од акциите со право на глас.
1.7.Мнозинско учество во одредени друштва
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп не поседува мнозинско учество во
одредени друштва и поради тоа не изготвува консолидирани финансиски
извештаи.

1.8. Квалификации на ревидираните финансиски извештаи за 2012
Не постојат било какви квалификации на ревидираните годишни
финансиски извештаи,одбивање на ревизорот да даде мислење или
давање на негативно мислење на извештаите на СОВРЕМЕН ДОМ АД
Прилеп за 2011 и за 2012 година.
2. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ
2.1.Опис на основната дејност

СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп во последните 10 години егзистира како
ревитализирана компанија со обновени и реновирани објекти кои се
прилагодени за издавање под закуп на разни производни и трговски
компании.
Друштвото располага со сопствени објекти во Прилеп како и низ други
градови во Република Македонија со површина од 72.000 м2 покриен
простор и отворен простор од 160.000 м2. Просторот е ограден и со
целосна инфраструктура, со асфалтирани патишта околу сите објекти,
пристап за големи товарни возила, паркинзи за возилата на корисниците,
осветлување и обезбедување со централна служба за обезбедување,
максимален потенцијал за електрична енергија и други поволности.
Со ова СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп овозможува услови согласно
потребите на разни компании кои се јавуваат како корисници на
долгорочен закуп.

2.2.Информации за значајни нови производи
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп континуирано ги подобрува своите објекти
и ги усогласува со потребите на современото стопанисување на
компаниите кои егзистираат како закупувачи на истите.
Исто така врши разни реконструкции и дополнителни приклучоци и
прилагодувања во зависност од потребите и барањата на
потрошувачите односно закупувачите.
Како значајни можат да се издвојат реконструкцијата и целосно
реновирање на еден поголем објект од 8.000 м2 , кој ке биде поделен и
прилагоден на барањата на потенцијалните закупувачи со кои се
преговара за долгорочен закуп.
2.3.Приказ на приходите од продажба во 2011 и 2012 година
Остварените приходи од продажба во изминатите две години е како што
следи:
во илјади денари
2012
2011
___________________________
Приходи од продажба на домашен пазар
Приходи од продажба на странски пазар
Приходи од наемнина
Приходи од неповрзани субјекти
Останати деловни приходи

3.636
60.496
84.505
5.347
2.150

4.249
30.180
64.156
-

____________________________
Вкупно

156.134

98.585

2.4.Краток приказ на степенот на зависност од патенти,
лиценци, индустриски,комерцијални или финансиски договори
или нови производни постапки
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп во своето работење не е зависен од
патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори
или нови производни постапки.

2.5.Информација за политиката на развојот и истражување на нови
призводи и постапки
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп постојано работи на стратегија и развој на
компанијата во согласност на потребите на пазарот односно задржување
на постоечките и привлекување на нови клиенти како закупувачи, со тоа
што постојано ги следи потребите на компаниите за модерно
функционирање на истите.
Ние сме постојано фокусирани на квалитетот на услугите и во функција
на тоа вршиме и континуирано испитување и следење на потребите и
желбите на клиентите. Со цел да се добијат подетални информации за
тоа, ние сме во постојана комуникација со нив и ги разгледуваме нивните
барања.
Воедно ,постојано ја следиме и конкуренцијата од нашата стопанска
активност и се трудиме да постигнеме најоптимален однос меѓу цената и
производот и услугата што ја даваме.

2.6.Информации за сите судски и арбитражни постапки кои се во тек
или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на
финансиската состојба
Условите на стопанисување во Република Македонија се рафлектираат
и во нашата компанија и предизвикуваат отежнато функционирање и се`
потешко редовно наплатување на тековните и заостанатите побарувања,
како и отежнато сервисирање на обврските од наша страна.
Меѓутоа проблемите воглавно се решаваат спогодбено и немаат
сериозно влијание врз нашето редовно работење.
Заклучно со првото тромесечие од 2013 година СОВРЕМЕН ДОМ АД
Прилеп се јавува како тужител во само една тужба за наплата на
побарување со незначителна вредност од 208.712 денари . Друштвото
во само еден
предмет се јавува како тужена страна со неизвесен
резултат, но со незначителна вредност на тужбата во вредност од
3.210.301 денари.Тужбата е поднесена
од страна на поранешен
работник за надомест од повреда на работно место.
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп нема судски постапки во тек или со извесно
настанување, кои можат да имаат значително влијание на финансиската
состојба на друштвото.
2.7.Број на вработени и квалификациона структура
Бројната состојба и квалификационата структура на вработените во
изминатиот тригодишен период е како што следи:

Квалификација на вработените

2012

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средна стручна спрема
Ниско квалификувани

6
2
40

Вкупно

2011

2010

7

7

3

2
150
7

2
45
5

51

166

59

2.8.Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства
и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва
во 2011 и 2012 година
Во 2011 година вкупните инвестиции изнесуваат 6.182.474 денари.Овие
инвестиции се однесуваат претежно на градежни и енергетски зафати
во објектите.
Во 2012 година во градежни и енергетски зафати во објектите има
инвестиции во вредност од 10.152.715 денари.
Во текот на 2011 и 2012 година не се остварени вложувања во хартии од
вредност на други трговски друштва.

2.9.Место и позиција на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп во гранката
За гранката во која делува СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп може да се каже
дека е исклучително конкурентна. Во Република Македонија постојат
голем број друштва што издаваат простор под закуп. Но најголемиот дел
од нив се мали и не претставуваат сериозна конкуренција на
СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп.

3. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ
3.1.Финансиски податоци за период 2011 и 2012 година

2012
_____________

2011
_____________

Вкупни средства (во илјади денари)

250.494

242.748

Вкупни обврски (во илјади денари)

104.342

106.464

Вкупен капитал (во илјади денари)

146.153

136.283

Добивка пред оданочување (во илјади денари)

11.877

23.475

Добивка по оданочување (во илјади денари)

11.035

22.169

16,12

32,38

1,86

0,93

Нето добивка по акција
Коефициент цена/добивка по акција
Книговодствена вредност
на една акција
Коефициент цена/книговодствена вредност
на една акција

213,46

199,05

0,14

0,15

Износ на исплатена дивиденда

/

/

Дивиденден принос

/

/

4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА
4.1.Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето,бројот
на акции и нивната номинална вредност
Барањето за котација на Официјалниот пазар на Македонската берза на
хартии од вредност АД Скопје на подсегментот Задолжителна котација
се поднесува за 684.670 акции со вкупна номинална вредност од
3.500.664,00 евра.
Номиналната вредност на една акција на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп
изнесува 5,11 евра.
Барањето за котација се однесува на следните родови на акции:
- 668.132 обични акциии со право на глас со вкупна номинална вредност
од 3.414.154,52 евра.
- 16.538 приоритетни кумулативни акции со вкупна номинална вредност
од 84.509,18 евра.
Приоритетните кумулативни акции се без право на глас, а се наоѓаат во
сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на
Република Македонија. Овие приоритетни акции со продажба се
трансформираат во обични акции.

4.2.Опис на правата кои им припаѓаат на акциите
Согласно Статутот на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп обичните акции им ги
даваат на нивните сопственици следните права:
- право на глас во Собранието на Друштвото;
- право на исплата на дел од добивката во вид на дивиденда и
- во случај на стечај или ликвидација на Друштвото, дава право на
сразмерно учество во поделбата на стечајната, односно ликвидационата
маса.
Секоја акција со право на глас, дава право на еден глас во Собранието
на друштвото.
Приоритетните кумулативни акции издадени на Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување на Република Македонија ги имаат следните
права:
-даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно
учество во остатокот од добивката, ако на обичните акции им се
исплатува дивиденда над овој износ;
-не даваат право на глас во Собранието на акционери и
-во случај на стечај или ликвидација на Друштво даваат право на
сразмерно учество во поделбата на стечајната, одноно ликвидационата
маса.
Акциите се слободно преносливи. Како акционери се сметаат сите лица
запишани во акционерската книга која согласно законската регулатива се
води во Централниот депозитар за хартии од врдност АД Скопје.
4.3.Позначајни одредби од Статутот на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп
кои ги регулираат правата на акционерите
Собрание на акционери
Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на
Собрание на Друштвото.
Годишното собрание го свикува Одборот на директори најдоцна три
месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските
извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во
предходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од
завршувањето на календарска година или 14 месеца од одржувањето на
последното годишно Собрание.
Барање за свикување на Собрание на акционерското Друштво можат да
поднесат и акционери на Друштвото кои имаат најмалку една десетина

од сите акции со право на глас.Барањето го поднесуваат по писмен пат,
при што ги наведуваат целта и причините за свикување на Собранието
на Друштвото.
Собранието на Друштвото одлучува за:измена на Статутот;
одобрување на годишна сметка, на финансиските извештаи и годишниот
извештај за работата на Друштвото во предходната деловна година и
одлучување за распределбата на добивката; избор и отповикување на
членовите на Одборот на директори; одобрување на работата и на
водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на
директори; промена на правата врзани за оделни родови класи акции;
зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
назначување на овластен ревизор за реализација на годишната сметка и
на финансиските извештаи; преобразба на Друштвото во друга форма на
Друштво, како и за статусни промени на Друштвото; престанување на
Друштвото; одлучува и за други работи во согласност со законот.
Собранието може да одлучува само за прашања кои што уредно се
ставени на дневен ред.
Акционерите кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број
акции со право на глас можат по писмен пат да бараат дополнување на
дневниот ред со вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред
на Собрание кое што веќе е свикано.
Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред
на Собрание кое што е свикано се испраќа до свикувачот на Собранието,
односно до лицето определено од судот да свика Собрание, во
согласност со ЗТД, и тоа во рок од осум дена од денот кога е објавен
јавниот повик за учество на Собранието.
Секој акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание е
должен да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред
почетокот на седницата на закажаното Собрание. Секој акционер може
да овласти со полномошно свој полномошник на Собрание.
Соопштенија за акционерите
Собранието се свикува со објавување јавен повик до акционерите.
Јавниот повик се објавува најмалку во еден дневен весник.Рокот кој што
тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување
на Собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21
ден до денот на одржувањето на Собранието.
Право на глас
Секоја акција со право на глас дава право на еден глас во Собранието
на Друштвото.Бројот на гласовите во Собранието изнесува 668.132
гласови.

Исплата на дивиденда
Собранието на акционери одлучува за распоредување на добивката.Дел
од добивката може да биде распоредена за исплата на дивиденда на
акционерите.Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеци
по завршување на деловната година.
Престанување на друштвото
Одлука за престанување на Друштвото Собранието ја донесува со
двотретинско мнозинство од акциите со право на глас претставени на
Собранието.
Друштвото престанува со :
-изрекување на мерка забрана за вршење на дејност поради тоа што не
ги исполнува условите за вршење на својата дејност, а во рок определен
за извршување на мерката не ги исполни условите за вршење на таа
дејност односно не ја промени дејноста;
-одлука на Собранието доколку престанат да постојат природните и
други услови за вршење на стопанската дејност која е предмет на
рабтење на Друштвото;
-ако со правосилна одлука на Судот се утврди ништовност на уписот во
централниот регистар;
-стечај;
-присоединување, со спојување или со поделба на Друштвото, со
раздвојување, со основање и со раздвојување, со преземање.
Друштвото престанува без ликвидација ако се спои со друго Друштво
или ако се подели на повеќе друштва.
Одлуката за спојување, присоединување или поделба на Друштвото ја
донесува Собранието со двотретинско мнозинство од акциите со право
на глас, претставени на Собранието.
Откуп на сопствени акции
Друштвото може да стекне сопствени акции согласно закон.
4.4.Статистички податоци за тргувањето со акциите на Современ
дом АД Скопје за 2010, 2011 и 2012 година
Во периодот од 01.01-2010 до 31.12.2012 година акциите на СОВРЕМЕН
ДОМ АД Прилеп беа некотирани на Редовниот пазар на Македонската
берза АД Скопје , на подсегментот Пазар на акционерски друштва со
посебни обврски за известување.
Со обичните акциите на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп не се склучиле
трговски трансакции на Берзата.Трансакции не се склучиле ниту со
приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ.

5. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ
5.1.Податоци за членовите на органите на управување
Управувањето со СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп е организирано според
едностепен систем на управување,со Одбор на директори.Одборот на
директори има 3 члена, од кои 1 неизвршен, 1 независен, и 1 извршен
член.Собранието ги избира членовите на Одборот на директори.
При изборот на членовите на одборот на директори се назначува кои
член се избира како независен член на Одборот на директори.
Независниот член на Одборот на директори се избира од редот на
неизвршни членови на Одборот на директори.
Од членовите избрани, Одборот на директори назначува еден
извршен член на Одборот на директори.
Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови со
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Одборот на
директори, избира претседател на Одборот.
Име и презиме

функција

број на акции

Ацо Дудулоски

извршен член

нема

Младен Дамев

неизвршен член

нема

Димитар Џеков
неизвршен и независен
нема
______________________________________________________________
Во продолжение следи приказ за податоци за пооделни членови на
Одборот на директори на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп.

1

Име и презиме и датум на раѓање

1. Ацо Дудулоски

1.1
1.2

Деловна адреса

Ул.Александар Македонски бб, Прилеп

Функција што ја врши кај издавачот
и датум од кога ја врши функцијата

Извршен член на Одборот на директори од
2006 година

Податок за значајните активности
на овие лица надвор од
работењето кај издавачот(доколку
тие активности се значајни за
издавачот)

Не врши значајни активности надвор од
работењето кај издавачот.

Податок за природата на било
каква поврзаност на лицето со
другите членови на Одборот на
директори

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

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Детални податоци
Податоци за релевантното
менаџерско и експертско работно
искуство
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 сеуште 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 за тоа
учество

Генерален директор во Современ Дом АД
Прилеп од 2003

Не бил член на Одборот на директори,
односно УО и НО во последните пет години.
Не е содружник или акционер во последните
пет години

Лицето не било член на одборот на
директори , односно УО и НО на правно
лице против кое е поведено стечајна ,
предстечајна или ликвидациона постапка во
последните пет години.

Не му е изречена мерка на безбедност
забрана за вршење на професија, дејност
или должност од определено занимање кое
деловно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години.

Нема акции во друштвото

2

Име и презиме и датум на раѓање

4. Младен Дамев

2.1
2.2

Деловна адреса

Качанички пат бб Скопје

Функција што ја врши кај издавачот
и датум од кога ја врши функцијата

Неизвршен член и Претседател на Одборот
на директори од 2006 година

Податок за значајните активности
на овие лица надвор од
работењето кај издавачот(доколку
тие активности се значајни за
издавачот)

Не врши значајни активности надвор од
работењето кај издавачот.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Податок за природата на било
каква поврзаност на лицето со
другите членови на Одборот на
директори
Детални податоци
Податоци за релевантното
менаџерско и експертско работно
искуство

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 сеуште 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 за тоа
учество

Нема било каква поврзаност со другите
членови на Oдборот на директори

Дипломиран економист
-1998-2001 во Комерцијален сектор во
Фершпед АД Скопје
-2001-2007 Извршен директор Фершпед
брокер АД Скопје
2007-2011-Главен извршен директор во
Фершпед брокер АД Скопје
-2011- Генерален директор ТРД ТВ Алфа
Дооел Скопје
Неизвршен член на Одбор на директори на
Фершпед брокер АД Скопје од 09.12.2011,
Неизвршен член на Одборот на директори на
ЦДХВ АД Скопје и Неизвршен и Независен
член на Одбор на директори на Современ
дом АД Прилеп.
Не е содружник односно акционер во
последните пет години.

Лицето не било член на одборот на
директори ,односно УО и НО на правно лице
против кое е поведено стечајна ,
предстечајна или ликвидациона постапка во
последните пет години

Не му е изречена мерка на безбедност
забрана за вршење на професија, дејност
или должност од определено занимање кое
деловно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години.
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3

Име и презиме и датум на раѓање

3. Димитар Џеков

3.1

Деловна адреса

Ул.Александар Македонски бб Прилеп

3.2

3.3

3.4

3.5

Функција што ја врши кај издавачот
и датум од кога ја врши функцијата

Неизвршен и Независен член на Одборот на
директори од 2006 година

Податок за значајните активности
на овие лица надвор од
работењето кај издавачот(доколку
тие активности се значајни за
издавачот)

Не врши значајни активности надвор од
работењето кај издавачот.

Податок за природата на било
каква поврзаност на лицето со
другите членови на Одборот на
директори
Детални податоци
Податоци за релевантното
менаџерско и експертско работно
искуство

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

Дипломиран економист
1992-1996 раоводител на сектор увоз-извоз
во АД Зора и ладилник при ЗИК Винојуг
Гевгелија
1996-2000 директор на АД Трансбалкан
Гевгелија
2000-2004 директор на Фонд за уредување
градежно земјиште при Општина Гевгелија
2004-2006 директор на Негорски бањи
Гевгелија
2006-2012 сопственик и управител на ДМД
Комекс Гевгелија
2012- управител во СДА Бест Фешн
Прилеп

3.6

3.7

3.8

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 сеуште 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)

До 2012 година содружник во ДМД КОМЕКС
ДОО Гевгелија
Во моментов не е ниту содружник ниту
акционер ниту член на орган во други
друштва

Лицето не било член на одборот на
директори ,односно УО и НО на правно лице
против кое е поведено стечајна ,
предстечајна или ликвидациона постапка во
последните пет години.

Не му е изречена мерка на безбедност
забрана за вршење на професија, дејност
или должност од определено занимање кое
деловно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години .

3.9

Податок дали лицето има
сопствено учество во основната
главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот,
со податок за износот за тоа
учество

Нема акции во друштвото

5.2.Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот
5.2.1.Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу
одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните
приватни интереси или други одговорности
Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои
лицата, членови на Одборот на директори ги имаат кај СОВРЕМЕН ДОМ
АД Прилеп и нивните приватни интереси или други одговорности.
5.2.2.Податок за постоење на договор или соработка помеѓу овие
лица и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз
основа на што било кое од овие лица било избрано за член на
Одбор на директори на издавачот
Не постои договор или соработка помеѓу лицата, членови на Одборот на
директори и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз
основа на што било кое од овие лица било избрано за член на Одборот
на директори на СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп.
5.2.3.Детални податоци за постоењето на било какво ограничување
на располагањето со акциите кои членовите на Одборот на
директори на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен
временски период за што овие лица се согласиле
Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои
членовите на Одборот на директори ги поседуваат кај СОВРЕМЕН ДОМ
АД Прилеп во определен временски период.

6. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ
6.1.Информација за развојните перспективи во деловното работење
во периодот 2013-2о15 година
Во периодот 2013-2015 година планираме да инвестираме во
подобрување на услугите што ги нудиме и во реновирање на објектите
со нови изолациони и енергетски ефикасни фасади во склад со
трендовите за заштеда на енергија, како и во промена на осветлувањето
со штедливи сијалици. Со тоа би се постигнало намалување на
трошоците за енергија и на долг рок би се постигнало и зголемување на

добивката. Исто така планираме и воведување дополнителни услуги како
прибирање на рециклирачки отпад од сите закупувачи и со тоа да се
обезбедат дополнителни приходи и пред се да се вклучиме во еколошка
заштита на околината.

6.2.Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во
период 2013-2015 година
За периодот 2013-2015 година претпоставуваме дека добивката ќе се
движи во рамките на досегашната добивка со извесно мало
зголемување, доколку економската криза не предизвика принудно
откажување на закупувачите.

7. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 и 2012 ГОДИНА
Составен дел на Проспектот се Ревидираните финансиски извештаи со
мислењето на независниот ревизор за 2011 и 2012 година, изготвени во
согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
што се прифатени и објавени во Република Македонија .

