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6 Обраќање на извршните директори на 
ерзата | Foreword by Executive Directors of the Macedonian Stock Exchange

There is no dilemma that 2007 was a year of records for the Ma-
cedonian Stock Exchange Inc. Skopje (MSE). The list of records
in 2007, as compared to the years before, was the longest in the
history of the MSE:
• Record annual turnover: MKD41,702,320,447 (around

EUR682mil);
• Record market capitalization of listed shares: MKD113 bil-

lion (around EUR1,853mil); 
• Record annual number of transactions: 141,984; 
• Record annual turnover from trading in BEST:

MKD30,404,479,894 (around EUR497mil);
• Record daily average turnover from trading in BEST:

MKD123,095,060 (around EUR2mil);
• Record daily value of the basic MSE index – MBI-10 since

its creation: 10,057.77 points as of August 31, 2007;
• Record number of MSE members: 22;
• Record number of employees, for we are aware that investing

in human capital is a guarantee of successful realization of
the activities that are formulated in the plans of today.

Increased transparency of the operations of companies listed on
the MSE (in respect of both information disclosure on financial
operations, as well as disclosure of other price sensitive infor-
mation), and the further inflow of foreign portfolio investors, cau-
sed additional increase in the demand of securities.

In 2007, MSE’s operations were determined by multiple factors
that mainly had a positive impact on the functioning of the or-

2007 година, без дилеми, е година на рекорди на �акедонската
берза. Yистата на „нај...” за 2007 година е најдолга во
историјата на �акедонската берза:
• �ајголем вкупен годишен промет: 41.702.320.447 денари

(околу 682 милиони евра);
• �ајголема пазарната капитализација на котираните акции

во историјата на 
ерзата: 113 милијарди денари (околу
1.853 милиони евра); 

• �ајголем годишен остварен број на трансакции: 141.984
трансакции;

• �ајголем годишен промет од класичното тргување на

ерзата: 30.404.479.894 денари (околу 497 милиони евра);

• �ајголем просечен дневен промет од класично тргување:
123.095.060 денари (околу 2 милиони евра);

• �ајголема дневна вредност на главниот индекс на 
ерзата
– �
+10 од неговото востановување: 10.057,77 индексни
поени на 31.08.2007 година;

• �ајголем број членки на 
ерзата во нејзината историја –
22 членки на 
ерзата;

• �ајголем број на вработени лица во историјата на 
ерзата,
бидејки сме свесни дека вложувањето во човечкиот
капитал е гаранција за успешна реализиција на сето тоа
што денес значи планирана активност.

�големената транспарентност во работењето на компаниите
котирани на 
ерзата (како во делот на објавување на
информации за финансиското работење на котираните
акционерски друштва, така и во делот на објавување на други
ценовно чувствителни информации) и дополнителниот прилив
на странски портфолио инвеститори предизвикаа понатамошно
зголемување на побарувачката за хартии од вредност.
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ganized secondary securities market in the Republic of Macedonia.
Apart from increased transparency of the listed companies, the
following factors and circumstances had substantial effects on
the creation of favorable business environment regarding MSE’s
operations in 2007: functioning of the private pension funds in
the country, which notably increased their presence on the se-
curities market in 2007; further positioning of the local and in-
ternational investors, against the private pension funds as new
institutional investors on the market; official start-up of the first
mutual funds in the Republic of Macedonia; expectations of the
market participants regarding possible strategic takeovers involving
certain listed companies; more significant participation of local
private investors in the overall trading on the MSE; adjusting the
country’s legislation and the market ambiance to the integration
processes of the Republic of Macedonia toward the European
Union; positive expectations of both local and foreign investors;
favorable tax environment; low inflation; stable exchange rate;
stable economic, political, and security environment; and functional
institutional market infrastructure.

This report is an overview of the activity of all market participants
on the Macedonia’s securities market – members of the MSE. For
the participants in this industry, 2007 will be remembered as a
year of efforts and successes, a year that experienced days when
even the biggest optimists on the market were overly surprised
by what was going on, but also a year in which the market en-
countered certain new experience in the form of market correc-
tions.

The MSE was one of the main subject matters of the society. It
was an issue of discussion and of debates that were looking for
an answer of whether rationality had passed into euphoria. Many
tried to outwit the market, and the stock exchange terminology
entered daily conversations.       

From the professional and institutional perspective, in 2007 the
MSE took part in a number of activities in many fields. We view
a great deal of these activities as a development inclined inve-
stment in the Macedonian securities market’s future. The impe-
rative of the MSE’s efforts is to develop a market that will be able
to face the challenges of the securities markets globalization.

In this report you can find more detailed information about the
actual developments in 2007, about the results of the trading that
took place on the MSE by the participation of its members, and
about the MSE’s activities toward fulfilling its commitment for buil-
ding an efficient, fair, and transparent securities market in the
Republic of Macedonia. 

Elena Jakimovska Petrovska Ivan Steriev
Executive Officer Chief Executive Officer

�аботењето на 
ерзата во текот на 2007 година беше
определено од повеќе фактори, кои, главно, влијаеја позитивно
врз функционирањето на организираниот секундарен пазар на
хартии од вредност во �епублика �акедонија. окрај
зголемената транспарентност на котираните компании, за
опкружувањето за деловно работење на 
ерзата особено беше
изразено влијанието и на некои други фактори, како што се
функционирањето на приватните пензиски фондови во
�епублика �акедонија, кои во 2007 година веќе почнаа
позабележително да бидат присутни на пазарот на хартии од
вредност; натамошното позиционирање на домашните и
странските инвеститори во врска со однесувањето на
приватните пензиски фондови како нови институционални
инвеститори на пазарот; официјалниот почеток со работа на
првите инвестициски фондови во �епублика �акедонија;
очекувањата на пазарните учесници за стратешки преземања
на дел од котираните компании; позначајното учество во
прометот на домашните физички лица; усогласувањето на
легислативата во земјата и прилагодувањето на пазарниот
амбиент кон отпочнатите процеси за интеграција на �� во
�вропската Унија; позитивните очекувања на домашните и
странските инвеститори; поволниот даночен амбинет; ниската
инфлација; стабилниот девизен курс; стабилното економско,
политичко и безбедносно опкружување; функционалната
институционална пазарна инфраструктура, итн.

Овој извештај ги сублимира и активностите на сите учесници
на македонскиот пазар на хартии од вредност - членки на
берзата и брокери. �а луѓето од оваа индустрија 2007 година
ќе биде запаметена како година на напори и на успеси,
година во која имаше денови кога  и најголемите оптимисти
на пазарот беа позитивно изненадени од тоа што се случуваше,
но и година во која пазарот се запозна со некои нови искуства
што значеа корекции на цените на хартиите од вредност со
негативен предзнак. 


ерзата беше една од главните теми во општеството. 	е
зборуваше за берзата, се дебатираше дали рационалноста
преминува во еуфорија, многумина се обидуваа да го надмудрат
пазарот, а берзата влезе во терминологијата на секојдневниот
говор.  

Од стручен и институционален аспект, во 2007 година
�акедонска берза А� 	копје беше вклучена во активности на
многу полиња. \олем дел од тие активности ги гледаме како
развојно вложување во иднината на македонскиот пазар на
хартии од вредност. +мператив кон кој ќе се стреми
�акедонската берза А� 	копје е развивање на пазар кој ќе
биде во состојба да се соочи со предизвиците на
глобализацијата на пазарите на хартии од вредност.

#о овој извештај ќе најдете подетални информации за тоа што
беше актуелно во 2007 година, за резултатите од берзанското
тргување остварени од страна на членките на �акедонската
берза и активностите на берзата за исполнување на нејзините
заложби за градење на ефикасен, фер и транспарентен
пазар на хартии од вредност во �епублика �акедонија. 

�лена �акимовска етровска +ван ]териев  
+звршен директор \лавен извршен директор  
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Regarding the one-tiered governance system of the MSE, its Bo-
ard of Directors, in the capacity of a governing body, is empo-
wered by the most extensive governing authorities that fall wi-
thin the scope of the company’s business. In 2007, the Board of
Directors was acting within its powers, further to its authoriza-
tion deriving from the Company Law and the Securities Law, as
well as further to the MSE’s Charter and other MSE’s Regulations. 

In 2007, MSE’s Board of Directors holded 23 sessions, reviewing
142 agenda items, adopting numerous resolutions and conclu-
sions, and approving several important information reports con-
cerning the securities market developments in the Republic of
Macedonia, and the MSE’s operations in 2007.

The Board of Directors adopted many resolutions in the domain
of regulations, concerning securities trading on the MSE, listing
requirements, MSE membership, supervision of the trading, in-
ternational cooperation, and MSE’s organizational structures.

The Board of Directors’ performance was at all times guided by
the principle of ensuring efficient, transparent, and safe functioning
of the organized secondary securities market in the Republic of
Macedonia, a principle that will ultimately keep on guiding all
MSE’s operations in the future.

	о оглед на едностепениот систем на управување, Одборот
на директори, како орган на управување на �акедонската берза
А� 	копје има најшироки овластувања во управувањето на

ерзата во рамките на предметот на нејзиното работење.
Одборот на директори во текот на 2007 година своите
активности ги вршеше во рамките на надлежностите што ги
има согласно �аконот за трговски друштва, �аконот за
хартии од вредност, 	татутот и другите акти на 
ерзата. 

#о 2007 година Одборот на директори на 
ерзата одржа 23
седници, на кои беа разгледани 142 прашања од дневниот ред,
беа донесени голем број одлуки и заклучоци, а беа усвоени и
неколку значајни информации за состојбите на пазарот на
хартии од вредност во �епублика �акедонија и работењето на

ерзата во 2007 година.

Одборот на директори на 
ерзата донесе повеќе одлуки кои
се однесуваат на нормативното уредување на тргувањето со
хартии од вредност на 
ерзата, котацијата на хартиите од
вредност, членството во 
ерзата, надзорот врз тргувањето со
хартии од вредност, меѓународната соработка и ор га низа цис -
ка та поставеност на 
ерзата.

#о своето работење Одборот на директори постојано се
раководеше од начелото за обезбедување ефикасно,
транспарентно и сигурно фунционирање на организираниот
секундарен пазар на хартии од вредност во �епублика
�акедонија, што ќе продолжи да биде основен принцип и за
идното работење на 
ерзата.

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS
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12 �исија/#изија | Mission/Vision

The mission of the Macedonian Stock Ex-
change AD Skopje is to ensure efficient, tran-
sparent, and safe functioning of the orga-
nized secondary securities market in the Re-
public of Macedonia, by making perma-
nent efforts to provide all investors with an
entry to, i.e. an exit from, all financial in-
struments available for trading on different
stock exchange markets at a fair market pri-
ce, with a view to building trust in the Ma-
cedonia’s securities market.

Having in mind the existing environment, this
supposes changes in the Macedonian legi-
slation and practice in the field of securities
trading, and their alignment with the princi-
ples and regulations of the EU. Therefore,
adjustment of the market participants’ ope-
rations to the demands of the changing en-
vironment will be inevitable, as well as pro-

gressive preparations for enabling the Macedonian securities mar-
ket to face the competition on multiple levels, and to take part
in the regional stock exchange integrations. In that respect, the
priority in the forthcoming period will be to further develop the
MSE to the level of a well organized and modern secondary se-
curities market that will further attract the bulk of local investors,
as well as foreign investors devoted to investing in emerging mar-
kets. The MSE must create mechanisms and procedures, and car-
ry out projects, which will allow it to stand the pressure of the com-
petition appearing as a result of the integration processes of the
country in the EU. This calls for working out a strategy for im-
proving the supply level of the market, via retaining the listed com-
panies that will identify their business interest in the face of stock
exchange listing, i.e. via attracting new listings, as well as through
developing new financial instruments that will be able to absorb
the already increased demand on the market.

�исија на �акедонската берза А� 	копје
е да обезбеди ефикасно, транспаренто и
сигурно функционирање на организираниот
секундарен пазар на хартии од вредност
во �епублика �акедонија преку постојано
настојување да им обезбеди на сите
инвеститори влез, односно излез од сите
финансиски инструменти со кои се тргува
на различните берзански пазари по фер
пазарна цена, со единствена цел да
помогне во градењето доверба во
македонскиот пазар на хартии од вредност.

+мајќи го предвид вкупното опкружување,
ова подразбираа промени и усогласување
на нормативните акти и практиката во
сферата на македонскиот пазар на хартии
од вредност со принципите и
легислативата на �У. &оа претпоставува
при лагодување на работењето на
пазарните учесници кон ова ново
опкружување и постапна подготовка за
соочување на македонскиот пазар на хартии од вредност со
конкуренција на повеќе нивоа, како и негово подготвување за
вклучување во регионалните берзански интеграции. �атоа, во
наредниот период приоритет ќе биде развојот на �акедонската
берза во добро организиран и модерен секундарен пазар на
хартии од вредност, кон кој и натаму ќе гравитираат
мнозинството домашни инвеститори, како и странските
инвеститори кои одлучиле да вложуваат на „пазарите во
појавување“. 
ерзата мора да креира механизми, процедури
и проекти, со чија реализација ќе биде во состојба да го поднесе
притисокот на конкуренцијата што ќе се создаде поради
процесите на интеграција на земјата во �У. &оа подразбира
дизајнирање на стратегијата за подобрување на нивото на
понудата на пазарот преку задржување на котираните
компании, кои својот деловен интерес ќе го идентификуваат
во котација на 
ерзата и котација на нови компании на

ерзата, односно, развивање на нови финансиски инструменти,
кои ќе можат да ја апсорбираат веќе нараснатата побарувачка
на пазарот.

МИСИЈА/ВИЗИЈА MISSION/VISION

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ



13рофил на 
ерзата | Company Profile

The Macedonian Stock Exchange Inc. Skopje was founded in
1995, and has since been operating as a joint stock company in
private ownership. 

The fundamental principles, in which the Macedonian Stock Ex-
change operations are embedded, are to comply with the laws
and by-laws of the Republic of Macedonia in the field of securi-
ties, and to ensure fair, efficient, and transparent functioning of
the securities market.

The scope of operations of the MSE includes the following:   
- collection of offers to buy and sell securities;
- market formation of the prices of securities traded on the MSE; 
- execution of trades in securities; 

�акедонската 
ерза А� 	копје е основана во 1995 година и
работи како акционерско друштво во приватна сопственост. 

Основните принципи врз кои се темели работењето на 
ерзата
се почитувањето на законските и подзаконските акти во
�епублика �акедонија од областа на хартиите од вредност,
како и обезбедувањето фер, ефикасно и транспарентно
функционирање на пазарот на хартии од вредност.


ерзата, во рамките на своето работење, врши активности
преку кои обезбедува:
- собирање на понуди за купување и продавање на хартии од

вредност;
- пазарно формирање на цените на хартиите од вредност со

кои се тргува на 
ерзата;

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

ПРОФИЛ НА БЕРЗАТА COMPANY PROFILE

олн назив на 
ерзата
�А���О�	�А 
���А �А
`А�&++ О� #����О	& 
А� 	�О��  

	кратен назив на 
ерзата
�А���О�	�А 
���А 
А� 	копје  

�динствен матичен број на
субјектот

5062608  

�атум на основање 13.09.1995 година  

рв ден на тргување 28.03.1996 година  

Основна главнина 1.695.029,03 �вра  


рој на издадени акции 2.792 обични акции  

�оминална вредност на акција 607,10 �вра  

Акционери 

�омашни и странски физички и
правни лица (заедно со по вр за -
ни те лица ниту еден акционер не
може да поседува повеќе од
10%)  


рој на акционери 
на 31.12.2007 година 

20 акционери   


рој на вработени лица во

ерзата на 31.12.2007 година

18 лица  

	едиште
Орце �иколов бр.75  
1000 	копје  

;ленство во меѓународни
асоцијации

FEAS – од 1996 година
полноправна членка
FESE  - од 2005 година  дописна
членка

Full name
MACEDONIAN STOCK 
EXCHANGE Inc. Skopje

Abridged name
MACEDONIAN STOCK 
EXCHANGE 

Registration number 5062608

Founding date September 13, 1995

First trading date March 28, 1996

Charter capital EUR 1,695,029.03

Number of outstanding shares 2,792 common shares

Nominal value per share EUR 607.10

Shareholders

Local and foreign individuals and
legal entities (an individual share-
holder, jointly with related persons,
may not hold more than 10%).

Number of shareholders as of De-
cember 31, 2007

20 

Number of employees as of De-
cember 31, 2007

18

Registered office Orce Nikolov 75, 1000 Skopje

Membership in international organi-
zations

FEAS –since 1996, full member
FESE – since 2005, corresponding
member 
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- clearance and reporting of the realized transactions in se-
curities; 

- compliance with the rules and standards of the MSE, provi-
sions from the Law on Securities and the regulations adop-
ted hereunder by the MSE members; 

- protection of the interests of investors with respect to se-
curities; 

- admission of securities for trading on the MSE, including li-
sting of securities; 

- informing the public on issues relevant for the operation of
the MSE;

- publishing books, brochures, professional magazines, video
tapes, compact discs, and other publications; and

- organizing professional meetings, seminars, and other
forms of educative sharing of experience.       

MSE’s governing bodies include:
• Shareholders’ Assembly
• Board of Directors

Other bodies of the MSE, assigned to assist the operations that
are within the scope of MSE’s authorities are:
- The Listing Committee
- The Disciplinary Committee
- The Arbitration Committee

Up to March 2008, MSE’s shareholders participating in the char-
ter capital with more than 5% were:

MSE’s Board of Directors was constituted of the following
members:
Non-executive members: Lidija Trajkovic (President), 
Kiril Mitrovski, Dragi Tasevski
Independent members: Jane Miljovski, PhD, Ljupco Pecev,
Kristijan Polenak 
Executive members: Ivan Steriev, Chief Executive Officer,
Elena Jakimovska Petrovska, Executive Officer.

- склучување на трговски трансакции со хартиите од вредност;
- утврдување и известување за склучените трговски

трансакции со хартии од вредност;
- почитување од страна на членките на 
ерзата на правилата

и стандардите на 
ерзата, одредбите од �аконот за хартии
од вредност и правилниците донесени врз основа на
законот;

- заштита на интересите на инвеститорите во хартии од
вредност;

- прием на хартиите од вредност за тргување на 
ерзата,
вклучувајќи го котирањето на хартии од вредност; 

- информирање на јавноста за прашањата значајни за
работењето на 
ерзата;

- издавање на книги, брошури, стручни списанија, видеокасети,
компакт  дискови и други публикации; и

- организирање советувања, семинари и други облици на
едукативно советување.

Органи на управување на 
ерзата се:
• 	обранието на акционери на 
ерзата
• Одборот на директори

�руги органи на 
ерзата, кои помагаат во извршувањето на
нејзините надлежности се:
- �омисијата за котација на хартии од вредност
- �исциплинската комисија 
- �омисијата за арбитража 

�аклучно со месец март 2008 година, акционери на 
ерзата
со повеќе од 5 проценти учество во основната главнина се:

Одборот на директори на �акедонската берза А� 	копје го
сочинуваа:
	еизвршни членови: Yидија &рајковиќ (претседател), 
�ирил �ит ровски, �раги &асевски
	езависни членови: проф. д-р �ане �иљовски, 
^упчо ецев, �ристијан оленак  
�звршни членови: +ван ]териев, главен извршен
директор, �лена �акимовска етровска, извршен директор.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

Акционер:
% на учество во 
основната главнина

?ершпед 
рокер А� 	копје 9,96

&&� 
анка А� 	копје 9,96


ро-�ил  А� 	копје 7,74

�омерцијална банка А� 	копје 6,09

�Y
 &утунскаброкер А� 	копје 6,09

+нвестброкер А� 	копје 6,02

	топанска банка А� 	копје 6,02

оштел 
рокер А� 	копје 6,02

+нвестбанка  А� 	копје 5,30

	илекс банка А� 	копје 5,30

Универзална +нвестициона банка А� 	копје 5,30

�уросити �онсалтинг �ОО�Y 	копје 5,30

Охридска банка  А� Охрид 5,30

�А� 
рокер А� 	копје (во ликвидација) 5,30

Shareholder:
% in the 
charter capital

Fersped Broker AD Skopje 9,96

TTK Banka AD Skopje 9,96

Bro-Dil AD Skopje 7,74

Komercijalna Banka AD Skopje 6,09

NLB Tutunskabroker AD Skopje 6,09

Investbroker AD Skopje 6,02

Stopanska Banka AD Skopje 6,02

Postel Broker AD Skopje 6,02

Investbanka  AD Skopje 5,30

Sileks Banka AD Skopje 5,30

Univerzalna Investiciona Banka AD Skopje 5,30

Eurositi Konsalting DOOEL Skopje 5,30

Ohridska Banka AD Ohrid 5,30

MAK Broker AD Skopje (under liquidation) 5,30
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КАЛЕНДАР НА
НАСТАНИ КОИ ЈА

ОДБЕЛЕЖАА 2007

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

01.01.2007 очеток на важење на �одексот за корпоративно управување на котираните акционерски друштва

10.02.2007 очеток на  примена на новите равила за котација и воведување на пазарниот подсегмент  	упер котација на Официјалниот пазар

12.02.2007
;етири котирани друштва одлучија да котираат на новововедениот потсегмент 	упер котација – 
етон А� 	копје,
�омерцијална банка А� 	копје, +нвестбанка А� 	копје, &оплификација А� 	копје

15.03.2007 	тапија во сила новите равила за членство на 
ерзата, равилата за арбитража и равилата за однесување и дисциплина

29-31 �арт 2007 	е одржа Осмата годишна конференција во организација на �акедонска берза А� 	копје

19-21 Април 2007
	редба на берзите од �угоисточна �вропа и иницијатива за определување на можните насоки за идна соработка на берзите од
регионот

07.05.2007 
очеток на примена на новините во роцедурите за  тргување на �акедонската берза и новата одлука за утврдување на ценовни
ограничувања при тргувањето со хартии од вредност со примена на концептот на „базна цена” и „минимална прифатлива количина”

10.05.2007 	обрание на акционери на �акедонска 
ерза А� 	копје

10.05.2007 ретседателот на #ладата на �епублика �акедонија, г-дин �икола \руевски оствари работна посета на �акедонска берза А� 	копје

14.06.2007 рв состанок на Одборот на директори на 
ерзата во нов состав на Одборот 

15.06.2007 
�омисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексот �
+10, за прв пат со изменета методологија за
пресметување, со воведено ограничување за максималниот износ на уделот на една акција во индексот од 25%

18.06.2007 ресметување и објавување на нов индекс на �акедонска берза, +ндекс на �авно поседувани акционерски друштва �
+�

06.07.2007 Објавена публикацијата ?акти за котирани друштва 2006/2007, изработена од �акедонската берза (електронско издание)

10. 07.2007 �оделување на награда на најдобриот учесник во проектот 	тудентска берза за учебната 2006/2007 година

08.08.2007 очеток на примена на новите равила за тргување

31.08.2007 �ајвисока вредност на индексот �
+-10 = 10.057,77 индексни поени

03.09.2007 &ри нови брокерски куќи примени во членство на 
ерзата: #+ А� 	копје, 	ензал 	копје А� 	копје и убликум А� 	копје

01.10.2007 очеток на третиот циклус на проектот 	тудентска берза

10.10.2007 ромоција на проектот “�
 �онитор” – неделен берзански веб магазин

15.10.2007 рв ден на работење во новите деловни простории на 
ерзата

16.10.2007 �ајголем остварен дневен промет од 1.751.639.797,81 денари 

31.10.2007 �ова брокерска куќа примена во членство на 
ерзата: �инев брокер А� 	копје

13.11.2007 ромоција на рирачникот за корпоративно управување во македонските акционерски друштва

19.11.2007 рва јавна берзанска аукција за големи пакети на акции согласно новите правила за тргување

27.11.2007 �ова брокерска куќа примена во членство на 
ерзата: Ауцтор 
рокери А� 	копје

10.12.2007 &рајно исклучување на �ак-
рокер А� 	копје од членство на 
ерзата

20.12.2007 отпишан �еморандумот за партнерство помеѓу 
елградска, �акедонска, �агрепска и ^убљанска берза

24.12.2007 �ова брокерска куќа примена во членство на 
ерзата: 
ета 
рокер А� 	копје
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CALENDAR OF
EVENTS

January 1, 2007 Comes into effect the Corporate Governance Code for Listed Joint Stock Companies

February 10, 2007 Starts the implementation of the new Listing Rules, and a new market sub-segment, Super Listing, is brought forward on the Official Market

February 12, 2007
Four listed companies decide to be listed on the newly introduced sub- segment i.e. on the Super Listing: Beton AD Skopje, Komercijalna
Banka AD Skopje, Investbanka AD Skopje, and Toplifikacija AD Skopje

March 15, 2007 Come into effect the new Membership Rules, Arbitration Rules, and Disciplinary Rules of the MSE

March 29-31, 2007 The 8th Annual Conference organized by the MSE is held in Ohrid 

April 19-21, 2007
Meeting of the South East European stock exchanges, and initiative for determining possible frameworks for future cooperation of the
stock exchanges in the region

May 7, 2007 
Starts the implementation of the new provisions of the MSE Trading Procedures, and the new Resolution for Setting Price Restrictions in
Securities Trading, by implementing the concepts of “basic price” and “minimum acceptable quantity”

May 10, 2007 General Meeting of Shareholders of the MSE

May 10, 2007 The President of the Government of the Republic of Macedonia, Mr. Nikola Gruevski, visits the MSE

June 14, 2007 First meeting of the new MSE Board of Directors

June 15, 2007 
The MSE Index Commission makes a regular revision of the MBI-10 index, by implementing for the first time the amended Calculation
Methodology, which introduces a restriction of the maximum participation of an individual share in the Index to 25%

June 18, 2007 The new index of the MSE, the Index of Publicly Held Joint Stock Companies – MBID, is calculated and published for the first time

July 6, 2007 Publishing of the brochure Fact Book on Listed Companies 2006/2007 that has been prepared by the MSE (an electronic edition)

July 10, 2007 Prize award to the best participant in the project Students’ Stock Exchange for the school year 2006/2007

August 8, 2007 Starts the implementation of the new Trading Rules

August 31, 2007 The MBI-10 index reaches its peak value of 10,057.77 points

September 3, 2007 Three new brokerage houses are accepted to MSE membership: VIP AD Skopje, Senzal Skopje AD Skopje, and Publikum AD Skopje

October 1, 2007 Starts the third series of the Students’ Stock Exchange project

October 10, 2007 Promotion of the project “MB Monitor” – a weekly stock exchange web magazine

October 15, 2007 First day of the MSE in its new business premises

October 16, 2007 The daily turnover reaches its peak amount of MKD1,751,639,797.81

October 31, 2007 A new brokerage house is accepted to MSE membership: Dinev Broker AD Skopje

November 13, 2007 Promotion of the Corporate Governance Manual for Macedonian Joint Stock Companies

November 19, 2007 First auction with big share packages in accordance to the new Trading Rules

November 27, 2007 A new brokerage firm is accepted to MSE membership: Auctor Brokeri AD Skopje

December 10, 2007 Mak-Broker AD Skopje is permanently excluded from MSE membership

December 20, 2007 The Belgrade, Macedonian, Zagreb, and Ljubljana stock exchanges sign a Partnership Memorandum in Skopje

December 24, 2007 A new brokerage house is accepted to MSE membership: Beta Broker AD Skopje
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• The total turnover (that included trading in the BEST system,
block transactions, and government auctions) in 2007 rea-
ched MKD41,702,320,447 (around EUR682mil), which was
an increase of 34.45% as compared to 2006;

• The turnover of trading in the BEST system was
MKD30,404,479,8942 (around EUR 496.9mil), accounting for
an increase of 181.66% as compared to 2006;

• The turnover of traded shares (both on- and off-listing) rea-
ched MKD28,844,638,931 (around EUR471.4mil), which
was a rise of 236.78% as compared to 2006; 

• In 2007, the turnover of traded bonds amounted to
MKD1,559,840,963 (around EUR25.4mil), which was a de-
cline of 30.05% as compared to 2006;

• In 2007, the sale of shares and stakes via government auc-
tions made up a total amount of MKD96,326,524 (around
EUR1.5mil), a sum that accounted for a 98,45% drop as com-
pared to 2006;

• In 2007, 116 block transactions, amounting to a total of
MKD11,201,514,029 (around EUR183.06mil), were regi-
stered on the MSE, which was 19.82% less as compared to
2006; 

• The turnover structure in the domain of BEST trading was
dominated by transactions concluded on the Official Market
that participated with 48.15% in the total MSE turnover in
2007;

• At the end of 2007, shares of 38 companies were listed on
the Official Market;

• On December 28, 2007, the market capitalization of listed sha-
res reached MKD113bln (around EUR1,853mil), accounting
for a 122.45% growth, whereas the market capitalization of
bonds summed up to MKD20.3bln (or EUR331.6mil), which
was a 9.48% drop as compared to 2006;

• #купниот промет (тргување во 
�	&, блок трансакции и
јавни берзански аукции) во 2007 година изнесуваше
41.702.320.447 денари  (околу 682 милиони евра), што е за
34,45 % повеќе во споредба со 2006 година;

• Остварениот промет на тргување во системот 
�	&
изнесуваше 30.404.479.894 денари1 (околу 496,9 милиони
евра), што е за 181,66% повеќе во споредба со 2006 година;

• рометот остварен со акции (котирани и некотирани) во
2007 година изнесуваше 28.844.638.931 денари (околу 471,4
милиони евра), што е за 236,78%  повеќе во споредба со
2006 година; 

• #о 2007 година е остварен промет со обврзници од
1.559.840.963 денари (околу 25,4 милиони евра), што е за
30,05%  помалку во споредба со 2006 година;

• Oстварени се продажби на акции и удели по пат на јавни
берзански аукции во вкупна вредност од 96.326.524
денари (околу 1,5 милиони евра), што е за 98,45% помалку
во споредба со 2006 година;

• #о 2007 година на 
ерзата се пријавени 116 блок
трансакции во вкупна вредност од 11.201.514.029 денари
(околу 183,06 милиони евра), што е за 19,82% помалку во
споредба со 2006 година;

• #о структурата на прометот од класичното тргување
доминираат трансакциите склучени на Официјалниот
пазар со учество од 48,15% вкупниот промет на 
ерзата
во 2007 година;

• �а крајот на 2007 година на котација на Официјалниот
пазар беа котирани акции на 38 друштва;

• азарната капитализација на 28.12.2007 на котираните
акции достигна 113 милијарди денари (околу 1.853 милиони
евра) и бележи пораст од 122,45%, додека пазарната
капитализација на обврзниците достигна 20.3 милијарди
денари (331.6 милиони евра) што претставува опаѓање за
9,48% во споредба со 2006 година;

КАРАКТЕРИСТИКИ 
НА БЕРЗАНСКАТА 

2007 ГОДИНА 

2007 HIGHLIGHTS

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

1 ри пресметување на “класичното тргување” на 
ерзата не се
вклучени прометите остварени на јавните берзански аукции и
пријавените блок трансакции.

1 The calculations of “classical trading” on the MSE, i.e. trading through its
BEST system, do not include the turnover realized through public
auctions, and registered block transactions.
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• The transparency of operations of the com-
panies listed on the MSE, in respect of both
information disclosure on financial opera-
tions, and disclosure of other price sensi-
tive information, increased in 2007;

• From the total MSE turnover in 2007,
MKD19,588,531,415 (EUR319,551,899) or
50.67% fell under the category of turnover
realized from securities purchased by foreign
investors, whereas MKD7,313,287,684
(EUR119,303,225) or 18.92% were realized
from selling securities to foreign investors
on the local market (the total turnover
does not include the block transaction of
ESM effectuated in January, 2007);

• In 2007, MSE’s revenue summed up to
MKD348,726,694, accounting for a rise of 103% as compa-
red to 2006. This growth was mostly based in the increase
of revenue earned from the trading fees;

• In 2007, MSE’s expenses amounted to MKD87,085,625, sho-
wing a nominal increase of 26% as compared to 2006, when
this amount was MKD69,082,705. This growth was mostly ba-
sed in the increase of fees that MSE pays to the regulatory
body;

• In 2007 MSE’s profit before tax reached MKD229.3mil. The
proposed distribution structure was as follows: MKD172mil
for dividends, MKD1mil. financial incentive for the employees,
and MKD56,3mil undistributed profit.

• �големена транспарентност во ра бо те -
ње то на компаниите котирани на 
ер -
за та, како во делот на објавување на
ин формации за финансиското ра бо те -
ње на котираните акционерски друш -
тва, така и во делот на објавување на
дру ги ценовно чувствителни ин фор ма -
ции;

• Од вкупниот промет остварен на

ерзата во 2007 година, 19.588.531.415
денари (319.551.899 евра) или 50,67%
припаѓаат на прометот остварен преку
купување на хартии од вредност од
страна на странските инвеститори,
до  дека 7.313.287.684 денари
(119.303.225 евра) или 18,92% ос тва -
ре ни се преку продавање на хартии од
вред ност на странските инвеститори на
до машниот пазар (вкуп ниот промет е без блок тран -
сакцијата на �	� од јануари 2007 година);

• #о 2007 година 
ерзата оствари вкупен приход во износ
од 348.726.694 денари и иститот е за 103% повисок во однос
на остварениот во 2006 година. Ова зголемување на
приходот се должи, најнапред, на зголемувањето на
приходот од надоместокот за тргување;

• #купните расходи во 2007 година изнесуваат  87.085.625
денари и истите се, номинално, повисоки за 26% од
остварените во 2006 година, кога изнесувале 69.082.705
денари. #о зголемувањето на трошоците најголем дел
отпаѓа на зголемувањето на регулаторниот трошок на

ерзата;

• �обивката по оданочување за 2007 година е во висина од
229,3 милиони денари со следниот предлог за нејзина рас -
пре делба:  172 милиони денари за дивиденда, 1 милион де -
на ри награда за вработените и 56,3 милиони денари не рас -
пре делена добивка.

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS
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одатоците за резултатите од тргувањето и работењето на

ерзата во 2006 и 2007 година се прикажани во наредната
табела

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

2006 2007

#�У�+ �А	`О�+ 69.082.705 87.085.625

#�У�+ �+`О�+ 172.064.861 348.726.694

�О
+#�А ��� О�А�О;У#А�� 102.982.156 261.641.070

�А�О� �А �О
+#�А 16.134.637 32.388.670

�О
+#�А О О�А�О;У#А�� 86.847.519 229.252.400

* +ндексот на јавно поседувани друштва е воведен од 18.06.2007
година со базна вредност од 10.000 индексни поени.

2006 2007 % �О���А

��О��� (денари)

�YА	+;�О &�\У#А�� 10.794.815.753 30.404.479.894 ▲181,66%

А��++ 8.564.838.251 28.844.638.931 ▲236,78%

О
#���+�+ 2.229.977.502 1.559.840.963 ▼30,05%

��О����� 	��
�� ��О��� (денари) 42.836.570 123.095.060 ▲187,36%

��О����� 	��
�� ��О� �А ��А��А���� 208 574 ▲175,96%


YО� &�А�	А��++ 13.970.939.088 11.201.514.029 ▼19,82%

�А#�+ 
���А�	�+ АУ��++ 6.237.256.707 96.326.524 ▼98,45%

��У\+ `А�&++ О� #����О	& 14.921.940 - -

��У�	О 31.017.933.488 41.702.320.447 ▲34,45%


�О� �А &�А�	А��++

�YА	+;�О &�\У#А�� 52.326 141.858 ▲171,10%


YО� &�А�	А��++ 204 116 ▼43,14%

�А#�+ 
���А�	�+ АУ��++ 399 10 ▼97,49%

��У\+ `А�&++ О� #����О	& 1 - -

��У�	О 52.930 141.984 ▲168,25%

А�А��А �А+&АY+�А�+�А ( денари)

А�А��А  �А+&АY+�А�+�А �А А��++ 86.482.150.528 288.765.400.791 ▲233,90%


���А�	�А �О&А�+�А-А��++ 51.021.283.559 113.499.105.893 ▲122,45%

А�А� �А �А#�О О	��У#А�+ ��У]&#А 35.460.866.969 175.266.294.898 ▲394,25%

�
+-10 3.702,54 7.740,79 ▲109,07%

�
+� - 8.413,56 ▼*15,86%

О�
 99,06 105,58 ▲6,58%


�О� �А �О&+�А�+ ��У]&#А 43 38 ▼11,63%
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The following table summarizes data on the results of the MSE
trading in 2006 and 2007

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

* Index of Pulblic held companies (MBID) was introduced on 18.06.2007 with
basic value of 10.000 points.

2006 2007

EXPENSES 69.082.705 87.085.625

REVENUE 172.064.861 348.726.694

PROFIT BEFORE TAX 102.982.156 261.641.070

CORPORATE TAX 16.134.637 32.388.670

NET PROFIT 86.847.519 229.252.400

2006 2007 % CHANGE

TURNOVER (MKD)

TRADING IN BEST 10.794.815.753 30.404.479.894 ▲181,66%

SHARES 8.564.838.251 28.844.638.931 ▲236,78%

BONDS 2.229.977.502 1.559.840.963 ▼30,05%

DAILY  AVERAGE TURNOVER (MKD) 42.836.570 123.095.060 ▲187,36%

DAILY  AVERAGE NUMBER OF TRANSACTIONS 208 574 ▲175,96%

BLOCK TRANSACTIONS 13.970.939.088 11.201.514.029 ▼19,82%

GOVERNMENT AUCTIONS 6.237.256.707 96.326.524 ▼98,45%

OTHER SECURITIES 14.921.940 - -

TOTAL 31.017.933.488 41.702.320.447 ▲34,45%

NUMBER OF TRANSACTIONS

TRADING IN BEST 52.326 141.858 ▲171,10%

BLOCK TRANSACTIONS 204 116 ▼43,14%

GOVERNMENT AUCTIONS 399 10 ▼97,49%

OTHER SECURITIES 1 - -

TOTAL 52.930 141.984 ▲168,25%

MARKET CAPITALIZATION (MKD)

MARKET CAPITALIZATION OF SHARES 86.482.150.528 288.765.400.791 ▲233,90%

LISTED SHARES 51.021.283.559 113.499.105.893 ▲122,45%

PUBLICLY HELD COMPANIES 35.460.866.969 175.266.294.898 ▲394,25%

MBI-10 3.702,54 7.740,79 ▲109,07%

MBID - 8.413,56 ▼*15,86%

OMB 99,06 105,58 ▲6,58%

NUMBER OF LISTED SECURITIES 43 38 ▼11,63%
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TOTAL TURNOVER AND NUMBER OF TRANSACTIONS 
PER YEARS

ВКУПЕН ПРОМЕТ И БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ 
ПО ГОДИНИ

ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА

БЕРЗАТА

TRADING IN SECURITIES

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ
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MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

СТРУКТУРА НА ВКУПЕН ПРОМЕТ ВО 2007 TURNOVER STRUCTURE IN 2007

Официјален пазар 48,15%           

�едовен пазар 24,76%


лок трансакции 26,86%

�авни берзански аукции  0,23%

Official market 48,15%           

Regular market 24,76%

Blok transactions 26,86%

Government auctions 0,23%

азарен сегмент/
Market Segment

ромет во денари/
Turnover (MKD)

ромет во �#�А/
Turnover (Eur)

%

рој на трансакции/

Number оf Transactions

О?+�+�АY�� А�А�/
OFFICIAL MARKET

20.079.421.764 328.203.122 48,15 95.892

���О#�� А�А�/
REGULAR MARKET

10.325.058.130 168.764.168 24,76 45.966


YО� &�А�	А��++/
BLOK TRANSACTIONS

11.201.514.029 183.063.537 26,86 116

�А#�+  
���А�	�+ АУ��++/
GOVERNMENT AUCTIONS

96.326.524 1.574.405 0,23 10

��У�	О/TOTAL 41.702.320.447 681.605.231 100,00 141.984
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TURNOVER BY MARKET SEGMENTS IN 2007 WITHOUT
BLOCK TRANSACTIONS

ПРОМЕТ ПО ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ ВО 2007 
БЕЗ БЛОКОВИ

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

�илиони �енари
MKD mil

�
ро

м
ет

Tu
rn

ov
er

�есец
Month

Mесец/ Month Официјален пазар / Official Market �едовен пазар / Regular Market

	упер котација/
Super Listing


ерзанска котација/
Exchange Listing

�авно поседувани друштва/
Market of Publicly Held 
Companies

	лободен пазар/
Free market

�ануари / January 0 606.351.198 52.896.218 16.287.509

?евруари / February 258.821.747 1.012.860.009 205.014.403 69.879.789

�арт / March 376.200.791 1.724.054.239 349.148.667 293.635.285

Април / April 461.841.235 2.197.261.454 1.023.583.634 260.938.611

�ај / May 669.761.781 2.141.463.683 1.025.104.451 99.670.448

�уни / June 309.010.493 784.007.082 349.129.498 89.511.211

�ули / July 414.900.940 699.506.074 318.376.962 150.055.675

Август / August 421.019.515 2.243.723.310 428.428.923 90.842.394

	ептември / September 455.236.600 1.587.122.824 708.314.386 658.730.054

Октомври / October 383.528.680 1.292.837.871 835.560.936 2.559.822.107

�оември / November 340.698.164 1.050.393.297 258.281.255 39.015.844

�екември / December 168.386.900 480.433.876 293.303.208 149.526.662

�авните берзански аукции во месец јуни, август,
ноември и декември и блок трансакциите не се
прикажани на графикот

Government auctions realized in June, August, Novem-
ber, and December and block transactions are not inclu-
ded in the figure

�енари/MKD
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TURNOVER BY TRADED INSTRUMENTS 
IN 2007

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ВО 2007

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

Mесец/Month Официјален пазар/Official Market �едовен пазар/Regular  Market

Aкции / Shares Oбврзници / Bonds

локови /
Block Transactions

Акции / Shares
Обврзници /
Bonds


локови /
Block Transactions

�ануари / January 545.424.942 60.926.256 42.750.000 69.183.727 0 3.504.899.051

?евруари / February 1.205.166.009 66.515.747 201.790.756 274.894.192 0 191.623.489

�арт / March 1.958.762.471 141.492.559 280.470.284 642.783.952 0 89.660.588

Април / April 2.449.628.322 209.474.367 645.672.551 1.284.522.245 0 136.757.439

�ај / May 2.686.365.869 124.859.595 0 1.124.774.899 0 352.787.635

�уни / June 946.808.736 146.208.839 142.046.460 438.640.709 0 0

�ули / July 1.018.548.995 95.858.019 1.125.403.720 468.432.637 0 154.343.796

Август / August 2.606.529.040 58.213.785 37.088.000 519.271.317 0 217.888.200

	ептември / September 1.930.555.929 111.803.495 179.994.628 1.367.044.440 0 44.253.684

Октомври / October 1.292.250.384 384.116.167 1.384.990.312 3.395.383.043 0 204.193.723

�оември / November 1.302.391.103 88.700.358 193.686.099 297.297.099 0 1.768.043.030

�екември / December 577.149.001 71.671.775 0 442.829.870 0 303.170.585

�илиони �енари
MKD mil

�
ро

м
ет

Tu
rn

ov
er

�есец / Month

�енари/MKD
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TRADING SYSTEM AND TRADING RULES

On the MSE are traded instruments that according to the Secu-
rities Law are defined  as securities, which are listed i.e. registered
on one of the markets of the MSE, and the trading of which is
provided with respective technical and organizational support of
the MSE.

Securities are traded in a fully automated way through the MSE’s
electronic system BEST (Bourse Electronic System for Trading).
Trading is therefore done “remotely”, by all brokers being con-
nected electronically from their business premises with the cen-
tral computer system located at the MSE. The BEST system is
open for operations to MSE members each trading day (Monday
through Friday), during the trading session (from 9:00 a.m.  to
12:00 a.m.). The BEST system is based on a system of orders,
further to the model of continuous bidding, and to the applica-
tion of the computer matching method of securities prices.

Trading through the electronic trading system may by carried out
under one of the following two regimes, which coexist on the mar-
ket, and are complementary one to another:

• The “fixing” regime – A regime that allows MSE members
make entries of limited orders, which constitute the basis for
setting the supply and demand for a respective security, whe-
reby the transactions are concluded at common prices. For
trading securities under the fixing regime, six auctions are
organized in the period between 09:00 and 12:00 on a tra-
ding day.

• The “continuous trading” regime – A regime that allows MSE
members make continuous entry of trading orders, and al-
lows the possibility for concluding transactions in accordance
with the supply and demand of a respective security, at pri-
ces that are within the range of allowed price limitations. For
trading securities under the continuous trading regime, pri-
ce limitations defined by the MSE’s Board of Directors (sta-
tic limit ±10%) are in effect. In the event that conditions are
in place for concluding a transaction at a price that is out-
side the defined range of the allowed dynamic limit, for tra-
ding a respective security is activated a what is referred to
as interruptive auction (dynamic limit ±3%).

Allocation of securities under appropriate trading regimes is done
in an automated way, in accordance with defined securities liquidity
criteria, where more liquid securities are traded under the con-
tinuous trading regime.

NOVELTIES IN 2007

“Basic Price” and 
“Minimum Acceptable Quantity” Concepts Introduced 

Seeking to avoid transactions involving small security quantities
that may affect the price of traded securities, a decision was made

ТРГОВСКИ СИСТЕМ И ПРАВИЛА ЗА ТРГУВАЊЕ

�а 
ерзата се тргува со финансиски инструменти, кои
согласно �аконот за хартии од вредност се дефинирани како
хартии од вредност кои се котирани на 
ерзата, односно
регистрирани на некој од пазарните сегменти на 
ерзата и за
чие тргување 
ерзата обезбедува соодветна системска и
организациска поддршка.

&ргувањето со хартии од вредност е целосно автоматизирано
и истото се одвива преку берзанскиот електронски систем за
тргување  „
�	&“.&ргувањето се одвива „далечински“, при што
сите брокери се електронски поврзани од своите деловни
простории со централниот компјутерски систем лоциран во

ерзата. 
�	& системот е отворен за работа за членките на

ерзата секој ден на тргување (од понеделник до петок), во
времетраењето на фазите на тргување (од 9:00 до 12:00 часот).

�	& системот се заснова на системот на налози, согласно
моделот на континуирано наддавање и употреба на методата
на компјутерско усогласување на цените на хартиите од
вредност.

&ргувањето на електронскиот систем за тргување може да се
извршува преку еден од следните два режими, кои
коегзистираат на пазарот и се заемно комплементарни :

• режим на „фиксинг” - кој им овозможува на членките на

ерзата во системот да внесуваат ограничени налози, врз
основа на кои се формира понудата и побарувачката за
определена хартија од вредност, при што трансакциите се
склучуваат по единечни цени. �а хартиите од вредност што
се тргуваат во режимот на фиксинг, во текот на еден
трговски ден во периодот од 09:00 до 12:00 се организираат
6 аукции.

• режим на „континуирано тргување” - кој им овозможува на
членките на 
ерзата континуиран внес на налози за
тргување и можност за склучување на трансакции во
согласност со понудата и побарувачката за таа хартија од
вредност, по цени што се во рамките на дозволените
ценовни ограничувања. �а хартиите од вредност што се
тргуваат во режимот на континуираното тргување важат
ценовни ограничувања утврдени од страна на Одборот на
директори на 
ерзата (статички лимит ±10%). ри
постоење на услови за склучување трансакција чија цена
е надвор од утврдениот опфат на дозволеното динамичко
ограничување/лимит, за тргувањето со таа хартија од
вредност се активира т.н. прекинувачка аукција (динамички
лимит ±3%).

�аспоредувањето на хартијата од вредност во соодветен режим
на тргување се врши автоматизирано, врз основа на утврдени
критериуми за ликвидност на хартијата од вредност, при што
поликвидните хартии од вредност се тргуваат во режимот на
континуирано тргување.

НОВИНИ ВО 2007 ГОДИНА

�оведена „базна цена” и
„минимална прифатлива количина“    

�аради избегнување на склучување на трансакции со мали
количини кои можат да доведат до промена на цената на

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ
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to take mesures for limitation the extensive price fluctuations, ai-
med at market stabilization, both in case of price growth and de-
cline. In this context, the Board of Directors enacted amendments
to the Trading Procedures of the MSE, which brought forward:
a uniform trading regime (continuous trading) for listed and non-
listed securities that meet the liquidity criteria; an extended num-
ber of circles (auctions) for securities traded under the fixing re-
gime, from 3 one-hour to 6 half-an-hour auctions; a reduced pe-
riod for putting securites under continuous trading back from the
fixing trading regime; and an increased minimum of concluded
transactions with a certain security, which is the condition for that
security to remain in continuous trading, i.e. to be returned from
fixing to continuous trading. At the same time, the Board adop-
ted a new Resolution for Setting Price Restrictions in Securities
Trading on the MSE, which will apply to all securities traded un-
der the continuous trading regime, by implementing the concepts
of ”basic price” and ”minimum acceptable quantity”.

New Modalities for Offering Securities

In 2007, the MSE developed and released two new modalities
for offering securities, which were instituted in a special set of
MSE Trading Rules: Rules for Offering Primary Issues of Secu-
rities through the MSE, and Rules for Organizing Auctions for sel-
ling large packeges of shares. The purpose of these rules, and
of the efforts to develop special trading software for their exe-
cution, is to create conditions for further enrichment of the ser-
vices offered by the MSE, and to allow alternatives in the pro-
cedure for new listings on the MSE, regardless of whether they
involve initial public offering of securities, or secondary offering
of securities. 

The offering of primary issues through the MSE is carried out
through a special exchange segment within the framework of the
BEST system, referred to as Primary Market. Registering and of-
fering securities on the Primary Market is executed by MSE mem-
bers that are appropriately authorized for such actions by the se-
curity issuers. The procedure for offering primary issues of se-
curities through the MSE is conducted according to an auction
system, where the security issuer defines whether the bidding
is going to be carried out at a fixed price, and the buyers will match
according to the time of entering the order, or according to a price
with a predetermined minimum starting price.

The Rules for Organizing Auctions for selling large blocks of sha-
res define the selling procedure, where the vendor, pursuant to
predetermined terms and conditions, places an offer for selling
the shares in question on auction, and the auction participants
are bidding for them. The auctions are conducted on a special
market segment within the framework of the BEST system, re-
ferred to as large packeges segment. The share seller decides
which of the two allowed selling models is going to be implemented
– the model “selling by piece” (according to which shares are  in
quantities that are smaller than, or equal to, the totally offered
quantity of shares, through one or more transactions), or the mo-
del “all or none” (according to which the entire offered quantity
of shares is sold in a single packege, through one transaction). 

тргуваните хартии од вредност, беше донесена одлука да се
преземат мерки за стабилизирање на големите ценовни флуктуации
при мали количини на хартии од вредност, што ќе при до не се за
стабилизирање на пазарот не само во случај на пораст на цените,
туку и во моменти кога цените се движат надолу. #о таа насока,
Одборот на директори донесе измени и дополнувања на роцедурите
за  тргување на �а ке донска берза А� 	копје, согласно кои беше
воведен ист режим на тргување (континуирано тргување) за
котираните и за не ко ти ра ните хартии од вредност што ги исполнуваат
критериумите за лик вид ност; беше зголемен бројот кругови (аукции)
за хартиите од вред ност што се тргуваат во режимот на фиксинг
од 3 едночасовни аук ции на 6 получасовни аукции; беше скратен
периодот за враќање на хартијата од вредност од фиксинг во
континуиран режим на тр гу вање; беше зголемена минималната
вредност на склучени тран сакции со одредена хартија од вредност
која е услов за истата да ос тане во континуирано тргување,
односно од фиксинг да се врати на континуирано тргување.
+стовремено, Одборот усвои нова од лу ка за утврдување на
ценовни  ограничувања во тргувањето со хар тии од вредност на
�акедонската берза А� 	копје што ќе се при ме  нува за сите
хартии од вредност што се тргуваат во режимот на кон  тинуирано
тргување, со примена на концептот на „базна цена” и „минимална
прифатлива количина”.

	ови модалитети за понудување на хартии од вредност

#о 2007 година �акедонска берза А� 	копје разви и пушти во упо -
тре ба два нови модалитети за понудување на хартии од вредност,
ре гулирани со посебни одредби во равилата за тргување на 
ер -
за та: равила за понудување на примарна емисија на хартии од вред -
ност преку 
ерза и равила за организирање јавна берзанска аукција
на акции при продажба на големи пакети на акции. �елта на до не -
су вањето на овие правила и развивањето на посебен трговски софт -
вер за нивна реализација е создавање услови за понатамошно збо -
га тување на понудата на услуги на 
ерзата и создавање алтернативи
во постапката за нови котации на берзата, без разлика дали е тоа
врз основа на јавна понуда на хартии од вредност или секундарни
понуди. 

онудувањето на примарната емисија на хартии од вредност преку
берза се реализира преку посебен берзански сегмент во рамките
на 
�	& системот, наречен римарен пазар. �егистрирањето и
понудувањето на хартии од вредност на римарниот пазар се врши
преку членки на 
ерзата, кои се соодветно овластени за тоа од
издавачот на хартии од вредност. остапката за понудување на
примарна емисија на хартии од вредност преку 
ерза се одвива
според аукциски систем, при што издавачот на хартиите од
вредност дефинира дали ќе се применува наддавање според
време при фиксна цена или наддавање според цена, при определена
минимална почетна цена.

равилата за организирање јавна берзанска аукција на акции при
про дажба на големи пакети на акции дефинираат постапка за про -
дажба во која продавачот, според однапред утврдени услови,
дава понуда за продажба на акции кои се предмет на аукцијата, при
што учесниците во аукцијата меѓусебно се наддаваат за купување
на акциите. Аукциите се одвиваат на посебен берзански сегмент во
рам ките на 
�	& системот: 	егмент за пакети на акции, а про давачот
на акциите дефинира кој од дозволените два модели на продажба
ќе биде применет, дали моделот „продажба на парче“ (според кој
ак циите се продаваат поединечно во количини помали или еднакви
на вкупно понудената количина на акции, преку една или повеќе тран -
сакции), или моделот „сè или ништо“ (според кој целата понудена
ко лчина на акции се продава во пакет, преку една трансакција). 

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS
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FOREIGN INVESTORS’ PARTICIPATION IN THE 
TURNOVER OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

According to data obtained from the Central Securities Deposi-
tory, which refer to the participation of foreign and domestic in-
vestors in the total turnover of the MSE, next is given the refe-
rence table, illustrating the participation of both investor categories
in the total 2007 turnover, by months.

Turnover in 2007
Structured by Domestic and Foreign Investors

Source: 
Central Securities Depository 
of the Republic of Macedonia

УЧЕСТВО НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ 
ВО ПРОМЕТОТ НА БЕРЗАТА

#рз основа на податоците добиени од �ентралниот депозитар
за хартии од вредност, кои се однесуваат на учеството на
странските и домашните инвеститори во вкупниот промет на

ерзата, во продолжение е презентирана табела за нивното
учество во вкупниот промет по месеци во 2007 година.


труктура на прометот во 2007 година 
по домицилност на инвеститорите

+звор: 
�ентрален �епозитар за `артии од #редност

на �епублика �акедонија

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

родажба домашни физички/
Selling Domestic Private Investors

41,12% 54,12% 65,94% 50,88% 52,08% 55,25% 45,54% 61,14% 58,43% 25,65% 64,59% 31,77%

родажба домашни правни/
Selling Domestic Legal Entities  

48,72% 38,92% 20,19% 38,37% 24,06% 19,10% 10,78% 26,21% 19,94% 59,19% 12,29% 45,04%

#�У�О (%)/
TOTAL (%)

89,84% 93,04% 86,13% 89,25% 76,14% 74,35% 56,32% 87,35% 78,37% 84,84% 76,88% 76,81%

родажба странски физички/
Selling Foreign Legal Entities

4,32% 2,12% 2,80% 2,99% 5,39% 4,46% 3,25% 2,11% 5,36% 2,29% 3,18% 2,61%

родажба странски правни/
Selling Foreign Private Investors 

5,84% 4,83% 11,08% 7,77% 18,47% 21,19% 40,43% 10,54% 16,27% 12,86% 19,93% 20,57%

#�У�О (%)/ 
TOTAL (%)

10,16% 6,95% 13,88% 10,76% 23,86% 25,65% 43,68% 12,65% 21,63% 15,15% 23,11% 23,18%

�упување домашни физички/
Buying Domestic Private Investors 

22,18% 31,72% 44,16% 40,00% 45,83% 35,63% 20,25% 44,44% 39,43% 16,84% 20,69% 32,45%

�упување домашни правни/
Buying Domestic Legal Entities  

8,62% 13,44% 14,08% 15,07% 13,18% 17,07% 12,15% 21,59% 24,53% 15,43% 13,23% 42,30%

#�У�О (%)/ 
TOTAL (%)

30,80% 45,16% 58,24% 55,07% 59,01% 52,70% 32,40% 66,03% 63,96% 32,27% 33,92% 74,75%

�упување странски физички/
Buying Foreign Private Investors  

2,24% 4,01% 5,14% 4,68% 6,07% 10,06% 2,92% 4,14% 2,69% 2,70% 2,78% 2,85%

�упување странски правни/
Buying Foreign Legal Entities 

66,96% 50,83% 36,62% 40,24% 34,92% 37,24% 64,68% 29,83% 33,35% 65,04% 63,30% 22,39%

#�У�О (%)/ 
TOTAL (%)

69,20% 54,84% 41,76% 44,92% 40,99% 47,30% 67,60% 33,97% 36,04% 67,74% 66,08% 25,24%
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Foreign Investors’ Participation in the Total 2007 Turnover

* The January calculation excludes the block transaction with government
shares in the power utility ESM in an amount of EUR49,735,878

Учество на странските инвеститори во вкупниот 
промет остварен на �ерзата во 2007 година

* ресметката на процентот во �ануари е без блок трансакцијата на
�	� во вредност од 49.735.878 eвра

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

�УУ#А��
(денари)/

BUYING (MKD)

�УУ#А��
(евра)

BUYING (EUR)

% на 
учество/

% in Total

�О�А#А��
(денари)/

SELLING
(MKD)

�О�А#А��
(евра)/

SELLING
(EUR)

% на 
учество/

% in Total

#�УE�
�О��&
(ден.) / TOTAL
TURNOVER
(MKD)

#�УE�
�О��&
(евра) / TOTAL
TURNOVER
(EUR)

Jануари*/
January*

816.315.447 13.316.728 69,20 119.852.094 1.955.173 10,16 1.179.646.599 19.243.827

?евруари/
February

1.063.890.621 17.355.475 54,84 134.829.318 2.199.499 6,95 1.939.990.192 31.647.475

�арт/
March

1.300.059.731 21.208.152 41,76 432.107.976 7.049.070 13,88 3.113.169.854 50.785.805

Април/April 2.122.943.872 34.632.037 44,92 508.523.510 8.295.653 10,76 4.726.054.924 77.097.144

�ај/May 1.757.974.200 28.678.209 40,99 1.023.304.816 16.693.390 23,86 4.288.787.998 69.963.915

�уни/June 795.642.195 12.979.481 47,30 431.463.473 7.038.556 25,65 1.682.118.805 27.440.764

�ули/July 1.935.108.925 31.567.845 67,60 1.250.378.075 20.397.685 43,68 2.862.587.167 46.697.996

Август/
August

1.183.737.826 19.310.568 33,97 440.809.052 7.191.012 12,65 3.484.656.539 56.845.947

	ептември/
September

1.309.568.244 21.363.267 36,04 785.595.600 12.815.589 21,62 3.633.652.176 59.276.544

Октомври/
October

4.512.116.440 73.607.120 67,74 1.009.797.538 16.473.043 15,16 6.660.933.629 108.661.234

�оември/
November

2.438.630.903 39.781.907 66,08 852.856.540 13.912.831 23,11 3.690.422.068 60.202.644

�екември/
December

352.543.011 5.751.109 25,24 323.769.691 5.281.724 23,18 1.396.763.119 22.785.695

#�У�О/
TOTAL

19.588.531.415 319.551.899 50,67 7.313.287.684 119.303.225 18,92 38.658.783.070 630.648.990

УЧЕСTВО НА СТРАНЦИ ВО ВКУПНИОТ
ПРОМЕТ ЗА ПЕРИОД 2005-2007

FOREIGN IVESTORS IN 
TOTAL TURNOVER 2005-2007
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MACEDONIAN STOCK EXCHANGE INDEX– MBI-10

Index characteristics:

Shares that Constitute the MBI-10 Index (as of December 31, 2007)

МАКЕДОНСКИ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКС – МБИ-10

�арактеристики на индексот:

Акции што го чинат индексот ���-10 на 31.12.2007 година

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

ИНДЕКСИ НА БЕРЗАТА INDICES OF THE
MACEDONIAN STOCK
EXCHANGE

#ид на индекс
�еновен индекс пондериран со
пазарна капитализација

#оведен 04.01.2005


азична вредност 1.000 индексни поени

	остав

10 обични акции
�а денот на ревизијата на
индексот уделот на ниту една
акција во составот на индектот
не смее да надмине 25%

Алкалоид А� 	копје Alkaloid AD Skopje

&оплификација А� 	копје Toplifikacija AD Skopje

�омерцијална банка А� 	копје Komercijalna Banka AD Skopje

�акпетрол А� 	копје Makpetrol AD Skopje

	топанска банка А� 
итола Stopanska Banka AD Bitola

\ранит А� 	копје Granit AD Skopje


етон А� 	копје Beton AD Skopje

&етекс А� &етово Teteks AD Tetovo

Охридска банка А� Охрид Ohridska Banka AD Ohrid

�акстил А� 	копје Makstil AD Skopje

Index type
Price index weighted by market
capitalization

Introduced on January 4, 2005

Basic value 1,000 points

Composition

10 common shares
On the day of index revision, the
participation of each individual
share that constitute the index
must not exceed 25%
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Pursuant to the Methodology for Calculating the Macedonian Ex-
change Index MBI-10, on June 18, 2007, and December 17, 2007
the MSE’s Index Commission carried out regular revisions of the
MBI-10 index. The June 18 revision of MBI-10 implemented the
amended Calculation Methodology, which includes a restriction
of the percentage participation of each of the shares that con-
stitute the index to maximum 25%. In accordance with the cri-
teria for calculating the MBI-10, the December 17 revision was
carried out further to the amended Calculation Methodology, which
includes the possibility for using a “rating zone”, meaning that
in order a share that is a constitutional element of MBI-10 to be
excluded from the Index, it has to be ranked 13th or lower on the
list, whereas a share that is not a constitutional element of MBI-
10 has to be ranked 7th or higher on the list to be able to enter
the index. 

MONTLY MOVEMENT OF MBI - 10 
AND REGIONAL INDICES IN 2007

	огласно �етодологијата за пресметување на �акедонскиот
берзански индекс �
+-10, на 18.06.2007 година и 17.12.2007
година �омисијата за берзански индекс изврши редовни
ревизии на �
+-10. #о ревизијата на +ндексот �
+-10 на
18.06.2007 година се применуваше изменета методологија за
пресметување, во која беше воведено ограничување дека
уделот на ниту една акција во составот на индексот не смее
да надминува 25%. 	огласно критериумите за пресметување
на �
+-10, ревизијата од 17.12.2007 година беше извршена
со изменета методологија за пресметување, во која беше
воведена можноста за користење на “зона на рангирање”,
според која, за да може една акција од индексот �
+-10 да
излезе од индексот, таа треба да биде рангирана на 13-то место
или подолу, додека за да може една акција, која не е дел од
индексот �
+-10 да влезе во индексот, таа треба да биде
рангирана на 7-то место или погоре.

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ - 10 И 
РЕГИОНАЛНИТЕ ИНДЕКСИ ВО 2007

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

#редност/Value �атум/Date

Mакс./Max. 10.057,77 31.08.2007

Mин./Min. 3.802,38 04.01.2007

%

��� - 10 во 2007 година
MBI - 10 in 2007 Max 31.08.2007

10.057,77

Min 04.01.2007
3.802,38

(МЕСЕЧНА % ПРОМЕНА) (MONTHLY % CHANGE)
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INDEX OF PUBLICLY HELD COMPANIES – MBID

Index characteristics:

Shares that Constitute the MBID Index (as of December 31, 2007)

ИНДЕКС НА ЈАВНО ПОСЕДУВАНИ ДРУШТВА МБИД

�арактеристики на индексот:

Акции што го чинат индексот ���� на 31.12.2007 година

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

#ид на индекс ценовен, непондериран индекс

#оведен 18.06.2007 година


азична вредност 10.000 индексни поени

	остав #аријабилен (10-15 акции)

?абрика за цевки 11 Октомври А� �уманово

Арцелормиттал 	копје (`��) А� 	копје

?абрика за кабли А� �еготино

	трумица &абак А� 	трумица

Арцелормиттал 	копје(���) А� 	копје

�акедонски телекомуникации А� 	копје

	илекс банка А� 	копје

	топанска банка А� 	копје

рилепска пиварница А� рилеп

�јуби �акедонија А� 	копје

&утунска банка А� 	копје

У�+ банка А� 	копје

?абрика �арпош А� 	копје

��& `�О	 А� 	копје

Index type Price index, non-weighted

Introduced on June 18, 2007

Basic value 10,000 points

Composition Varying (10-15 shares)

Fabrika za cevki 11 Oktomvri AD Kumanovo

Arcelormittal Skopje (HRM) AD Skopje

Fabrika za kabli AD Negotino

Strumica Tabak AD Strumica

Arcelormittal Skopje (CRM) AD Skopje

Makedonski Telekomunikacii AD Skopje

Sileks Banka AD Skopje

Stopanska Banka AD Skopje

Prilepska Pivarnica AD Prilep

QBE Macedonia AD Skopje

Tutunska Banka AD Skopje

UNI Banka AD Skopje

Fabrika Karpos AD Skopje

MZT HEPOS AD Skopje
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On June 18, 2007, the MSE started calculating and publishing
a new index, Index of Publicly Held Companies – MBID, holding
a basic value of 10,000 points as of June 15, 2007. Having in mind
the heterogeneity of companies, the shares of which are traded
on the Market of Publicly Held Companies on the MSE, from the
perspective of both equity volume, and liquidity, further to its Cal-
culation Methodology, the MBID is a non-weighted price index
with constitutional elements that are selected taking into consi-
deration the following criteria: a) number of trading days, and b)
turnover realized in the period between two index revisions. The
15 selected shares, which were MBID’s initial constituents, ac-
counted for about 87% of the total turnover of the Market of Pu-
blicly Held Companies in the April - June quarter. 

Од 18.06.2007 година �акедонската берза започна со
пресметување и објавување на новиот +ндекс на јавно
поседувани друштва – �
+� со базна вредност од 10.000
индексни поени на 15.06.2007 година. +мајќи ја предвид
хетерогеноста на компаниите чии акции се тргуваат на
азарот на јавно поседувани друштва на �акедонската
берза, како од аспект на големината на капиталот, така и од
аспект на ликвидноста, согласно методологијата за негово
пресметување, �
+� е ценовен непондериран индекс, чии
составни елементи се избираат врз основа на следните
критериуми: а) број на денови на тргување и б) остварен промет
во периодот помеѓу две ревизии на индексот. етнаесетте
избрани акции, кои беа први елементи на �
+�, во кварталот
април - јуни учествуваа со околу 87% во вкупниот промет на
азарот на јавно поседувани друштва. 

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

#редност/Value �атум/Date

Mакс./Max. 11.470,22 24.08.2007

Mин./Min. 7.728,37 03.12.2007

Max 24.08.2007
11.470,22

Min 03.12.2007
7.728,37

���� во 2007 година
MBID in 2007
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BOND INDEX – OMB

Index characteristics:

On June 30, 2006, the MSE started calculating and publishing
the Bond Index – OMB, with basic value of 100 points on the clo-
sing of June 30, 2008. 
The OMB index is calculated according to the Methodology for
Calculating the Macedonian Stock Exchange Bond Index – OMB,
and is composed of bonds listed on the MSE, selected pursuant
to the criteria defined in the Methodology. 

ИНДЕКС НА ОБВРЗНИЦИ - ОМБ

�арактеристики на индексот:

Од 30.06.2006 година, �акедонската берза започна со
пресметување и објавување на +ндекс на обврзници – О�
 со
базна вредност од 100 индексни поени, на крајот на денот на
тргување. 
+ндексот О�
 се пресметува врз основа на �етодологијата
за пресметување на +ндексот на обврзници на �акедонската
берза-О�
 и е составен од котираните обврзници на
�акедонската берза избрани согласно критериумите наведени
во �етодологијата. 

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

#редност/Value �атум/Date

Mакс./Max. 105,58 28.12.2007

Mин./Min. 97,36 10.01.2007

#ид на индекс

�еновен индекс пондериран со прометот , со
ограничување дека уделот на ниту една об-
врзница во состав на индексот не смее да
надминува 30%.

#оведен 30.06.2006 година


азична вредност 100 индексни поени

	остав котирани обврзници на �акедонска берза

Index Type
Price index weighted by turnover, restricting the
participation percentage of each bond in the in-
dex to maximum 30%.

Introduced on June 30, 2006

Basic value 100 points

Composition Bonds listed on the MSE

Max 28.12.2007
105,58

Min 10.01.2007
97,36

О�� во 2007 година
OMB in 2007
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MARKET CAPITALIZATION

At the beginning of 2007, shares of 43 joint stock companies were
listed on the Official Market of the MSE, with market capitaliza-
tion of MKD 51 bln, as well as 13 government bonds with mar-
ket capitalization of MKD 22.4bln.

At the end of 2007, the number of listed companies on the Of-
ficial Market of the MSE was 38, with market capitalization of MKD
113.5bln – incresed by 122.45%.

At the end of 2007, the number of listed government bonds was
15, with market capitalization of MKD 20.3bln – decrease of
9.48%. Bond annuities and premature buy-back of the Continuous
Government Bond No. 2 in 2005, and of the Stopanska Banka
AD Skopje Rehabilitation Bond, should be taken into consideration.

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА

�а почетокот на 2007 година на официјалниот пазар на

ерзата беа котирани акциите на 43 акционерски друштва, со
пазарна капитализација од 51 милијарда денари, како и 13
државни обврзници со пазарна капитализација од 22,4
милијарди денари.

�а крајот од 2007 година бројот на котирани друштва на
официјалниот пазар на 
ерзата изнесуваше 38, со пазарна
капитализација од 113,5 милијарди денари, што претставува
пораст од 122,45%.

�а крајот од 2007 година бројот на котирани државни
обврзници изнесуваше 15, со пазарна капитализација од 20,3
милијарди денари, што претставува намалување за 9,48%, при
што треба да се имаат во предвид достасаните ануитети за
обврзниците и предвремениот откуп на �онтинуираната
државна обврзница бр.2 во 2005 година и Обрзницата за
санација на 	топанска банка А� 	копје.

КОТАЦИЈА LISTING

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ
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NEW LISTINGS AND A RE-SEGMENTATION

On February 12, 2007, the MSE started implementing the New
Listing Rules, which introduced a new sub-segment on the Of-
ficial Market – the Super Listing. The main characteristics of the
Super Listing refer to greater transparency obligations for listed
companies, and bigger listing criteria (regarding charter capital,
market capitalization, number of shareholders, and free float).
Four companies decided to be listed on the Super Listing sub-
segment: Investbanka AD Skopje, Komercijalna Banka AD
Skopje, Toplifikacija AD Skopje, and Beton AD Skopje.

During 2007, four securities, all issued by the Government, were
listed: three continuous government bonds, and the 6th issue of
the Restitution Bond.

НОВИ КОТАЦИИ И РЕСЕГМЕНТАЦИЈА

�а 12.02.2007 година �акедонската берза започна со примена
на новите равила за котација, со кои на Официјалниот
пазар се воведе нов потсегмент 	упер котација, чии основни
карактеристики се поголеми обврски за транспарентност на
котираните друштва и поголеми критериуми за котација на овој
потсегмент (во однос на основна главнина, пазарна
капитализација, бројот на акционери и распространетоста на
акциите во јавноста). ;етири друштва се одлучија за котација
на своите акции на овој потсегмент: +нвестбанка А� 	копје,
�омерцијална банка А� 	копје, &оплификација А� 	копје и

етон А� 	копје.

#о текот на 2007 година беа котирани четири хартии од
вредност, сите издадени од страна на државата, и тоа три
класични државни обврзници и шестата емисија на обврзници
за денационализација.

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS
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EXCLUDING FROM LISTING

During 2007, the following securities were excluded from MSE
listing:

ENFORCING LISTING RULES 

Disclosing Price Sensitive Information 

Apart from acting on grounds of the obligation to make their fi-
nancial statements public, during 2007 the listed companies made
210 information disclosures referring to published announcements
for general meetings of shareholders and to various governing
bodies’ resolutions, as well as 164 additional disclosures, rela-
ting to price sensitive information.

Trading Halts

In 2007, further to the introduction of the new Listing Rules, in
all cases of untimely disclosure of decisions adopted by a general
meeting of shareholders, the MSE undertakes a temporary tra-
ding halt, which is effective up to the moment of disclosing the
decisions in question. On this ground, in 2007 trading of three
shares was temporary suspended.

For other reasons, in cases of failure to disclose information si-
gnificant for company’s operations, the MSE temporary suspended
the trading of three shares as well. After the disclosure of required
information, trading of the shares in question continued again. 

ИСКЛУЧУВАЊА ОД КОТАЦИЈА

#о текот на 2007 година беа исклучени од котација следните
хартии од вредност:

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА КОТАЦИЈА

Објавување на ценовно чувствителни информации 

Освен постапувањето по обврската за објавување на
финансиски извештаи, котираните друштва во текот на 2007
година објавија вкупно 210 информации поврзани со објавени
повици за свикување на собранија на акционери и одлуки на
органите на управување на друштвата, како и 164 други
ценовно чувствителни информации.

�рекини на тргување

#о 2007 година, со почетокот на примена на новите равила
за котација на хартии од вредност, започнаа  да се применуваат
и новите одредби согласно кои во сите случаи на ненавремено
објавување на содржината на одредени одлуките донесени од
со бранието на акционери, 
ерзата врши времен прекин на тр -
гу вањето со тие акции, сè до објавувањето на донесените од -
лу ки. о тој основ, во 2007 година беше времено суспендирано
тр гувањето со акциите издадени од три акционерски друштва.

о други основи поврзани со необјавување на информации зна -
чајни за работењето на акционерското друштво, 
ерзата
вре мено го прекина тргувањето со три акции. о објавувањето
на потребните информации, тргувањето со тие акции про дол -
жу ваше. 

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

�атум `артија од вредност Основ на декотација

22.01.2007

�онтинуирана државна
обврзница бр.2 во 2005 
година издадена од 
�епублика �акедонија

о барање на �инистер-
ството за финансии, по-
ради предвремен откуп
на обврзницата

09.02.2007 ?аком А� 	копје 
�еисполнување на кри-
териумите за котација

09.02.2007 �вропа А� 	копје �а барање на издавачот

04.05.2007 �арпош А� 	копје �а барање на издавачот

04.05.2007

Обрзница за санација на
	топанска банка А�
	копје издадена од �е-
публика �акедонија

о барање на �инистер-
ството за финансии, по-
ради предвремен откуп
на обврзницата

13.07.2007 Отекс А� Охрид 
оради неисполнување
на обврските од 
правилата за котација

24.12.2007 �иро �учук А� #елес �а барање на издавачот

Date Security Reason

January
22, 2007

The Continuous Gover-
nment Bond No. 2 issued
by the Republic of Macedo-
nia in 2005

Upon request of the Ministry
of Finance, further to the
premature buy-back of the
bond 

February
9, 2007

Fakom AD Skopje
Failure to meet the listing
criteria 

February
9, 2007

Evropa AD Skopje On the request of issuer

May 4,
2007

Karpos AD Skopje On the request of issuer

May 4,
2007

The Stopanska Banka AD
Skopje Rehabilitation Bond
issued by the Republic of
Macedonia

Upon request of the Ministry
of Finance, further to the
premature buy-back of the
bond 

July 13,
2007

Oteks AD Ohrid 
Failure to meet the liabilities
from MSE Listing Rules

December
24, 2007

Kiro Cucuk AD Veles On the request of issuer
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Imposed Suspensions and Public Warnings

In November 2007, the MSE gave a public warning to ADG Ma-
vrovo Skopje, because of the company’s failure to notify on si-
gnificant changes that had taken place in the ownership struc-
ture of its affiliated companies. At the same time, a resolution was
adopted to temporary suspend the trading of securities issued
by ADG Mavrovo Skopje on the MSE, for a period of seven days,
as well as a decision to temporary suspend the listing of respective
shares for a period of no longer than 30 days following the date
of coming into effect of the suspension. With another decision,
the suspension was extended to additional 30 days.

On December 24, 2007, a resolution was adopted to implement
the measure of giving public warning to OHIS AD Skopje as well,
for failing to submit quarterly cumulative, non-consolidated, non-
audited income statements during 2007.

Plans for 2008

At the MSE’s Board of Directors session, held in December 2007,
the Information on the Status of Obligation Meeting by Listed Com-
panies was reviewed. Further to the Information, the Board came
to a conclusion that: relevant measures be taken, in accordan-
ce with the Listing Rules, against the issuers that had not met
the obligations for disclosure of their financial statements public,
and were late in diclosure statements public; issuers be remin-
ded on their obligations, and on the seriousness of failing to fol-
low the Listing Rules in respect of disclosing price sensitive in-
formation (in particular non-financial ones), as well as on the pos-
sible sanctions for failing to follow obligations; amendments be
made to the Listing Rules in 2008, with aim to increase the  tran-
sparency obligations of the listed companies, improving the li-
sted companies’ communication with their shareholders and in-
vestors in general, and adjusting their financial statements with
the requirements of IFRS and of the EU directives.

The “Crystal Bell” Award

The “Crystal Bell” award has been introduced with aim to promote
transparency of the listed  companies, and is going to be award-
ed to the most transparent company listed on the MSE in the re-
spective year. This award will also add to the image of issuers
that in the previous period were examples for good corporate com-
municating with the investor community. It is expected that in this
way the transparency threshold of all listed companies is going
to rise.

�зречени суспензии и јавни опомени

#о месец ноември 2007 година 
ерзата изрече јавна опомена
на А�\ �аврово 	копје поради тоа што друштвото не објавило
известување за настанатите значајни измени во сопственичката
структура на капитално поврзаните друштва. +стовремено
беше донесена одлука за времен прекин со тргувањето со
хартиите од вредност издадени од А�\ �аврово 	копје на

ерзата во времетраење од 7 дена, како и одлука за
привремено суспендирање од котација на тие акции во рок не
подолг од 30 дена од денот на отпочнување на важење на
суспензијата, која со одлука беше продолжена за дополнителни
30 дена.

#о  месец декември 2007 година беше донесена одлука за
изрекување на мерката јавна опомена на О`+	 А� 	копје
заради недоставување на тримесечни, шестмесечни и
деветмесечни кумулативни, неконсолидирани, неревидирани
биланси на успех во текот на 2007 година.

�ланови за 2008

�а седницата на Одборот на директори на �акедонската берза,
одржана во месец декември 2007 година, беше разгледана
„+нформација за состојбата со исполнувањето на обврските
од страна на котираните друштва”. #рз основа на
+нформацијата, Одборот заклучи да се преземат соодветни
мерки согласно равилата за котација кон издавачите кои не
ги исполнуваат обврските за објавување на финансиски
извештаи и кои доцнат со објавување на финансиските
извештаи; да се потсетат издавачите за обврските и
сериозноста од непочитување на равилата за котација за
објавување на ценовно чувствителни информации (особено
нефинансиските) и за можните санкции кај непочитување на
обврските; да се воведат измени во равилата за котација во
2008 година во насока на зголемување на обврските за
транспарентност на котираните акционерски друштва,
подобрување на комуникацијата на котираните друштва со
акционерите и инвеститорите и усогласување на финансиските
извештаи согласно барањата на �еѓународните стандарди за
финансиско известување и директивите на �У.

	аграда „�ристално ѕвоно”

�аградата  „�ристално ѕвоно” е воспоставена со цел да се
промовира транспарентното работење на котираните
акционерски друштва и ќе се додели на најтранспарентно
котирано акционерско друштво на 
ерзата за годината. 	о
воведувањето на наградата за најтранспарентното акционерско
друштво котирано на 
ерзата ќе се постигне и препознавање
на издавачите на хартии од вредност кои во евалуираниот
период претставуваат пример за добро корпоративно
комуницирање со инвестициската јавност. �а тој начин се
очекува зголемување на прагот на транспарентноста кај
сите котираните акционерски друштва.

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS
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MEMBERS OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

During 2007 the number of authorized market participants, mem-
bers of the MSE, was increased for six new members, whereas
the membership of one member was permanently terminated. The-
refore, at the end of 2007 the total number of MSE members rose
to 22, out of which 6 were banks, and 16 were brokerage hou-
ses. The structure of their licenses, regarding the scope of au-
thorization for covering the range of services in compliance with
Article 94 of the Securities Law, was as follows:

• The banks and four of the brokerage houses, i.e. 10 MSE
members, operated further to a full-scope license (all acti-
vities according the Securities Law);

• Three brokerage houses operated further to a medium-sco-
pe license; and

• Nine brokerage houses operated further to a small-scope li-
cense. 

The new authorized market participants, accepted to MSE
membership in 2007, were: VIP AD Skopje, Senzal Skopje AD
Skopje (later KBC Securities Skopje AD Skopje), Publikum AD
Skopje, Dinev Broker AD Skopje, Auctor Brokeri AD Skopje, and
Beta Broker AD Skopje.

CERTIFIED BROKERS

When it comes to the individuals employed as certified brokers
by the MSE members, who are entitled to access the BEST sy-
stem on behalf of the members, the status was as follows:

• At the beginning of 2007, the number of certified brokers with
licence to access the BEST system was 61. In the course of
2007, 17 certified brokers acquired the licence to access the
BEST system, whereas the right to access the BEST system
was terminated to five certified brokers, on request of the
members. At the end of 2007, the number of certified brokers
entitled to access the BEST system of the MSE was 73. Cer-
tified brokers that acquired the right to access the BEST sy-
stem of the MSE in 2007 had been attending the required stan-
dard trainings, and passed the special exam organized by
the MSE, which covered the knowledge of the BEST system,
and of the MSE Trading Rules.

ЧЛЕНКИ НА БЕРЗАТА

#о текот на 2007 година бројот на овластени учесници - членки
на �акедонска берза А� 	копје,  се зголеми за шест нови
членки, додека на една членка трајно й престана членството
во 
ерзата. �а крајот од 2007 година вкупниот број членки на

ерзата изнесуваше 22, од кои 6 се банки, а 16 се брокерски
куќи, со структура на овластувањата на членките на 
ерзата
за вршење услуги согласно член 94 од �аконот за хартии од
вредност како што следува:

• банките и 4 брокерски куќи, односно вкупно 10 членки на

ерзата работат со голема лиценца;

• 3 брокерски куќи работат со средна лиценца;
• 9 брокерски куќи работат со мала лиценца. 

�ови овластени учесници примени во членство на �
 во 2007
година се: #+ А� 	копје, 	ензал 	копје А� 	копје (подоцна
�
� 	екјуритис 	копје А� 	копје), убликум А� 	копје,
�инев брокер А� 	копје, Ауктор 
рокери А� 	копје и 
ета

рокер А� 	копје

ОВЛАСТЕНИ БРОКЕРИ

#о однос на лицата, вработени како овластени брокери кај
членките на �акедонската берза А� 	копје кои имаат право
за пристап до системот 
�	& во име на членката, состојбата
е следна:

• �а почетокот на 2007 година бројот на овластени брокери
со доделени кориснички имиња за користење на 
�	&
системот изнесуваше 61 лице. #о текот на 2007 година 17
овластени брокери се стекнаа со статусот овластен
брокер со дозвола на пристап до системот 
�	& и на истите
им беа доделени кориснички имиња, додека на 5 овластени
брокери им се укина правото за пристап до системот 
�	&
по барање на членките. �а крајот од 2007 година бројот
на овластени брокери со право за пристап до 
�	&
изнесуваше 73 лица. Овластените брокери, кои во текот
на 2007 година се стекнаа со право за пристап до системот

�	&, ги посетуваа потребните стандардни обуки и
полагаа посебен стручен испит, организиран од 
ерзата
за познавање на 
�	& системот и равилата за тргување
на 
ерзата.

ЧЛЕНСТВО MEMBERSHIP
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Regarding MSE’s information technology and
technical support in 2007, the main actions
were focused in three areas: 1) administe-
ring and upgrading the BEST system, which
is foundation of the electronic securities tra-
ding on the MSE, and of all information-
based products deriving from securities
trading; 2) carrying out the required procu-
rements of information technology and te-
chnical equipment; and 3) taking actions for
preparing, arranging, and furnishing the
new business premises of the MSE, in re-
spect of information technology, telecom-
munication installations, and technical equip-
ment. 

ADMINISTERING AND UPGRADING 
THE BEST SYSTEM

During 2007, apart from the ongoing main-
tenance activities, several upgrades of the

trading system were made, the new market sub-segment (the Su-
per Listing) was integrated, and new versions of the statistics ap-
plications for generating reports were prepared and put into ope-
ration – ExchangeNet (used by MSE members), and ExchangeNet
Supervision (used by the MSE for the purpose of supervising the
trading). 

PROCUREMENTS FOR MAKING IMPROVEMENTS ON THE
MSE

In 2007 the MSE made significant equipment renovations, aimed
at improving the support of the MSE electronic trading, as well
as at advancing the products offered by the MSE. It should be
emphasized that as a result of the increased number of visitors
of the MSE web page, as well as of the increased use of MSE’s
on-line products, in 2007 new equipment was put into operation,
able to support the installing, as well as the generating and pla-
cing of all on-line products of the MSE. Furthermore, this im-
provement was carried out regarding the fact that the SEI-NET
system for providing electronic information by listed joint stock

#о делот на информатичкото работење и
техничката поддршка на 
ерзата во текот
на 2007 година главните активности беа
насочени во три полиња: 1) ад ми нис три ра -
ње и надградба на системот 
�	&, врз кој
се темели електронското тргување со
хар тии од вредност на 
ерзата и сите про -
из води со информации кои произлегуваат
од тргувањето со хартии од вредност; 2)
спр оведување на потребните набавки во
делот на информатичката и техничка оп -
рема за берзата; и 3) активности во врска
со информатичкото, телокомуникациското
и техничкото подготвување, уредување и
опремување на новите деловни простории
на 
ерзата. 

АДМИНИСТРИРАЊЕ И НАДГРАДБИ 
НА БЕСТ СИСТЕМОТ 

#о текот на 2007 година, покрај пос то ја но -
то одржување на 
ест системот, беа из -
вр шени и  неколку надградби на трговскиот систем, беше
вграден новиот пазарен потсегмент „	упер котација“, а се
изврши и изработка и пуштање во употреба на нова верзија
на статистичките апликации за генерирање извештаи
„
ерза�ет“ (што ја користат членките на 
ерзата) и „
ерза�ет
надзор“ (што ја користи 
ерзата за надзор над тргувањето од
страна на 
ерзата). 

СПРОВЕДЕНИ НАБАВКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БЕРЗАТА

#о 2007 година 
ерзата значително ја обнови опремата за
поддршка на електронското тргување и производите што ги
нуди  берзата. Особено треба да се истакне дека поради
зголемениот број на посети на веб страницата на �акедонската
берза, како и поради зголемениот обем на употреба на
интернет-производите на 
ерзата, во 2007 година во употреба
беше ставена нова опрема на кој се инсталираа и преку која
се генерираат и пласираат сите веб-производи на 
ерзата. Ова
подобрување беше извршено и од причина што системот за
електронско информирање од страна на котираните
акционерски друштва 	�+-��& функционира како интернет
апликација, што дополнително ја наметна потребата од
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companies operates as an internet application, which imposes
additional demands for advanced technical solutions. The new
equipment added to increased performance; higher quality and
speed of access to the foregoing on-line products, data, and in-
formation; and increased safety and quality of the services pro-
vided to end users.

ACTIVITIES RELATING TO THE NEW BUSINESS PREMISES
OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

In respect of the preparations for MSE’s moving into new busi-
ness premises, a number of actions of an information technolo-
gy and technical nature were taken, with a view to ensuring all
technical preconditions needed for safe moving of the electro-
nic trading system, and all other related sub-systems. Next are
listed some of the more important IT operations referring to MSE’s
moving to the new business premises: procuring and installing
devices for an uninterrupted power supply; procuring and installing
a diesel engine for providing power supply to all consumers in
the computer room, as well as to certain additional consumers
in the new MSE offices; procuring and installing an air-conditioning
and ventilation system for the computer room; procuring other
technical equipment and telecommunication installations.

Following the preparatory actions for the moving, and the suc-
cessful testing of all newly installed systems, on October 10, 2007,
upon closing of the trading day, all systems in the former offices
were completely switched off. The entire equipment was moved
to the new offices, and all systems were completely installed and
put into operation.

In the following days an internal testing of all systems under va-
rious working conditions was carried out, including testing of the
communications with members and all internet providers, of the
BEST system, the internal data-base system, and the back-up
location. Furthermore, a successful simulation of a trading day
was carried out, with the participation of all MSE members. Re-
gular trading was resumed, with no problems whatsoever, on Oc-
tober 15, 2007.

усовршување на техничките решенија. 	о новата опрема се
зголемија перформансите, се овозможи поквалиетен и побрз
пристап до спомнатите производи, податоци и информации
преку интернет и се зголеми безбедноста и квалитетот на
услугата до крајните корисници. 

АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО НОВИТЕ ДЕЛОВНИ
ПРОСТОРИИ НА БЕРЗАТА

#о делот на подготвителните активности за преселба на

ерзата во новите деловни простории, беа преземени низа
активности од информатичка и техничка природа, со кои беа
обезбедени сите технички предуслови за преселба на системот
за тргување и сите други подсистеми кои функционираат во

ерзата. �екои од поважните +& активности поврзани со
преселбата на 
ерзата во новите деловни простории
вклучуваат набавка и инсталација на уреди за непрекинато
напојување, набавка и инсталација  на дизел агрегат  за
напојување со електрична енергија на сите потрошувачи во
систем салата и останати потрошувачи во новиот деловен
простор на 
ерзата, набавка и инсталација на систем за
климатизација и вентилација за потребите во систем-салата,
и набавка на друга техничка опрема и телекомуникациска
инфраструктира. +сто така, во новите деловни простории беше
инсталирана нова линија за овозможување пристап на
резервните линии на членките со многукратен капацитет од
симултани конекции.

о извршените подотвителни активности и по успешно
изведените тестирања на сите системи во новиот деловен
простор на 
ерзата, на 10.10.2007 година, по завршувањето
на тргувањето, се изврши гаснење на сите системи во старите
деловни простории, пренос на опремата и монтажа на сите
системи во новите простории, и истите беа пуштени во
функција. 

#о текот на наредните денови беше извршено интерно
тестирање на сите системи, при што се тестираа комуникациите
со членките, системот 
�	&, сите интернет сервиси, интерниот
систем за чување на податоци и резервната локација. 
еше
извршена  и успешна симулација на еден ден на тргување, во
која учествуваа сите членки на берзата. �едовното тргување,
без никакви проблеми, продолжи на 15.10.2007 година.
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LEGISLATION OF A SELF-REGULATING ORGANIZATION 

Pursuant to the new Securities Law, the MSE, as a self-regula-
ting organization, has to enact the following regulations: Mem-
bership Rules, Trading Rules, Listing Rules, Arbitration Rules,
Disciplinary Rules, and all regulations relating to fees charged
for the stock exchange transactions. For the implementation of
these regulations, an approval of the Securities and Exchange
Commission is required.

In 2007, MSE’s main activities in the regulations domain were
focused in the procedures relating to the rules enacted by the
MSE’s Board of Directors during 2006, aimed at putting in line
the MSE’s operations with the Securities Law provisions, as well
as in enforcing the implementation of these procedures in
MSE’s daily operations, once the approval of the Securities and
Exchange Commission for the enacted rules had been received.

The Securities and Exchange Commission adopted resolutions
for approving the Membership Rules, the Disciplinary Rules, and
the Arbitration Rules. To this end, the Membership Rules, the Di-
sciplinary Rules, and the Arbitration Rules came into effect on
March 15, 2007.  

In the period between the receipt of the approval for these ru-
les from the Securities and Exchange Commission and their co-
ming into effect, the MSE took all necessary activities toward pre-
paring the documents and electing the bodies required by the-
se rules. In that respect, an Arbitration Agreement was prepa-
red in collaboration with the Central Securities Depository,
which according to the Arbitration Rules, had to be signed by all
members of the MSE of the Depository. With reference to the Di-
sciplinary Rules, the MSE’s Board of Directors, at its session held
on March 9, 2007 adopted the Resolution for Electing Discipli-
nary Committee Members.

The new MSE Trading Rules came into effect on August 8, 2007.
Referring to their implementation, on July 13, 2007 the Board of
Directors adopted the resolutions deriving from the Trading Ru-
les requirements. They were aimed at regulating the technical
issues relating to securities trading on the MSE, and according
to the Trading Rules, their adoption was under the Board of Di-
rectors’ authority. When it came to implementation of the new

РЕГУЛАТИВА НА САМОРЕГУЛИРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

	огласно �аконот за хартии од вредност, берзата претставува
саморегулирачка организација, која ги носи следните акти:
равила за членство; равила за тргување; равила за
котација; равила за арбитража; равила за однесување и
дисциплина, како и  сите акти поврзани со надоместоците што
се наплаќаат за реализација на трансакциите на 
ерзата. �а
донесувањето и примената на овие акти е потребна согласност
од �омисијата за хартии од вредност.

\лавните нормативни активности на 
ерзата во 2007 година
беа насочени кон постапки поврзани со актите донесени од
Одборот на директори на 
ерзата во текот на 2006 година,
произлезени од усогласувањето на работењето на 
ерзата со
одредбите од �аконот за хартии од вредност од 2006 година,
и нивно имплементирање во работењето на 
ерзата по
приемот на согласноста за применување на актите од страна
на �омисијата за хартии од вредност.

о однос на равилата за членство, равилата за однесување
и дисциплина и равилата за арбитража, �омисијата за
хартии од вредност донесе решенија со кои беше дадена
согласност на истите, така што равилата за арбитража,
равилата за членство и равилата за однесување и
дисциплина стапија на сила на 15.03.2007 година.  

#о периодот од приемот на согласноста на овие правила од
страна на �омисијата за хартии од вредност до нивното
стапување на сила, 
ерзата ги презема потребните активности
во насока на подготвување на документи и избор на тела кои
произлегуваат од самите правила. &ака, во соработка со
�ентралниот депозитар за хартии од вредност беше подготвена
Арбитражната спогодба, која согласно равилата за арбитража
задолжително се потпишува од сите членки на 
ерзата и
�епозитарот. #о врска со равилата за однесување и
дисциплина, од страна на Одборот на директори на 
ерзата
на седницата одржана на 09.03.2007 година беше донесена
Одлука за избор на членови на �исциплинската комисија.

�овите равила за тргување на 
ерзата стапија на сила на
08.08.2007 година. #о врска со нивната примена Одборот на
директори на 13.07.2007 година ги донесе одлуките кои
произлегуваат од равилата за тргување. 	о нив се регулираат
техничките прашања во врска со тргувањето со хартии од
вредност на 
ерзата, а чие донесување согласно равилата
е во надлежност на Одборот на директори. #о однос на
примената на новите правила за тргување, 
ерзата
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trading rules, the MSE arranged meetings with representatives
of its members for presenting all the novelties that had been
brought forward by the Trading Rules.

Several times during the year the MSE made interventions in the
rules that regulated the securities trading.

In October 2007, the MSE concluded a mutual cooperation con-
tract with the National Bank of the Republic of Macedonia, which
regulated mutual rights and obligations of the contractual parties
in the events of selling shares by the National Bank according
to the Law on Banks, via public auctions of shares. In Novem-
ber 2007, the MSE and the Central Securities Depository signed
a protocol for mutual cooperation in the transaction settlement
procedures in the events of primary offering of securities
through the MSE.

COOPERATION WITH AUTHORIZED 
EXCHANGE PARTICIPANTS

Through the Securities Business Group at the Economic Cham-
ber of the Republic of Macedonia, the MSE carries out coope-
ration with other securities market players, with a view to over-
coming certain problems and finding solutions for improving ca-
pital market conditions in the Republic of Macedonia.

Representatives of both the MSE, and some of its members, held
several meetings in 2007, within the framework of the Task For-
ce for MSE’s Trading Rules and Trading System Development.
The meetings resulted in measures proposed for improving the
MSE’s Trading Rules, and proposals for making changes in the
trading system with a purpose of advancing its functionalities.

CHARTER AMMENDMENTS AND ACTIVITIES

In 2007, further to a resolution of the MSE’s General Meeting of
Shareholders, MSE’s Charter was ammended, incurring a chan-
ge in the number of Board of Directors’ members. Therefore, sin-
ce June 2007 the MSE’s Board of Directors has been disharging
its duties with a declined number of members, from former 13,
to present 9 members.

On the 20th Session of the MSE’s General Meeting of Share-
holders held on May 10, 2007, a resolution for increasing
MSE’s charter capital from the assets of the company, by issuing
additional shares was adopted. On that grounds a procedure was
conducted for increasing MSE’s charter capital from company as-
sets, through the 3rd issue of shares by private offering, in com-
pliance with the laws provisions and by-laws. Thereafter, within
the legal defined deadlines, the increase of MSE’s charter ca-
pital was registered with the Central Registry, and after the in-
crease, MSE’s charter capital equals EUR1,695,023.2 i.e. 2,972
outstanding shares. 

организираше состаноци со претставници на нејзините членки,
на кои беа претставени новините што се воведуваат со
равилата за тргување со хартии од вредност.

#о текот на годината 
ерзата во неколку наврати
интервенираше во актите што го регулираат тргувањето со
хартии од вредност. 

#о месец октомври 2007 година �акедонската берза А�
	копје склучи �оговор за меѓусебна соработка со �ародната
банка на �епублика �акедонија, со кој се регулираат
меѓусебните права и обврски на договорните страни при
продажбата на акции од страна на �ародната банка согласно
со �аконот за банките, преку спроведување на јавна берзанска
аукција на акции. #о месец ноември 2007 година �акедонската
берза А� 	копје и �ентралниот депозитар А� 	копје потпишаа
ротокол за меѓусебна соработка во постапката на
порамнување на трансакции при примарна понуда на хартии
од вредност преку берза. 

СОРАБОТКА СО ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ

реку \рупацијата за работење со хартии од вредност при
	топанската комора на �епублика �акедонија, 
ерзата
остварува соработка со останатите учесници на пазарот на
хартии од вредност со цел да бидат надминати одредени
проблеми и да се изнајдат решенија за подобрување на
условите на пазарот на капитал во �епублика �акедонија.

ретставници на дел од членките на 
ерзата и претставници
од 
ерзата, во рамките на постојаната �аботна група за развој
на равилата за тргување и системот за тргување на
�акедонската берза, во текот на 2007 година одржаа неколку
состаноци, на кои беа предложени мерки за подобрување на
равилата за тргување на берзата, а од средбите произлегоа
и предлози за промена на системот за тргување во правец на
негова поголема функционалност.

СТАТУТАРНИ АКТИВНОСТИ 

#о текот на 2007 година, со  одлука на 	обранието на
акционери на 
ерзата се изврши измена на 	татутот на 
ерзата
во делот на бројот на членови на Одборот на директори на

ерзата, така што од јуни 2007 година Одборот на директори
на 
ерзата ја извршува својата работа со намален број на
членови, од претходните 13 членови, на сегашните 9 членови.

�а XX-та седница на 	обранието на акционери на 
ерзата што
се одржа на 10.05.2007 година беше донесена Одлуката за
зголемување на основната главнина на �акедонска берза А�
	копје со средства на друштвото преку издавање на емисија
на акции. #рз основа на оваа одлука беше спроведена
постапка за зголемување на основната главнина на 
ерзата
со средства на друштвото преку издавање на трета емисија
на акции по пат на приватна понуда согласно законските и
подзаконските  одредби. #о предвидените законски рокови
беше извршен упис на зголемувањето на основната главнина
на 
ерзата во �ентралниот регистар. Основната главнина на

ерзата по постапката за нејзино зголемување изнесува
1.695.023,2 евра, односно 2.972 акции. 
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During the last year, the MSE was carrying out its function of su-
pervising the securities trading on an ongoing basis. This acti-
vity was mainly focused on off-site monitoring of the trading on
the MSE, and taking appropriate actions, with an ultimate aim to
maintain an efficient and stable securities market, i.e. a market
ambiance for building broad investment community’s trust in se-
curities market participants.

In 2007 the MSE conducted regular on-site inspections of the ope-
rations of authorized trading participants – members of the MSE.
In the period of September 5, 2007 – November 28, 2007, se-
venteen MSE members were controlled, with a purpose of de-
termining the compatibility level of their operations with the re-
spective legislative provisions regulating securities operations,
and with the provisions of the MSE regulations, as well as with
a purpose of strengthening the supervisory function of the MSE,
as a self-regulating institution. 

On grounds of the findings of both the off-side and on-side su-
pervisions, the MSE issued general recommendations to its mem-
bers, which have to be followed. Regarding the situations of inap-
propriate actions of individual members, the MSE extended in-
structions for overcoming the perceived weaknesses. In certain
situations, when the control had established irregularities and in-
compatibilities of members’ operations with MSE’s regulations,
actions were taken in accordance with the Disciplinary Rules, by
initiating disciplinary procedures against seven MSE members
and one broker. 

#о текот на 2007 година,  
ерзата континуирано ја спро ве ду -
ва ше функцијата на надзор врз тргувањето со хартии од вред -
но ст. Оваа активност, главно, подразбираше вонтеренско сле -
де ње на тргувањето на 
ерзата и преземање соодветни
интервенции заради одржување ефикасен и стабилен пазар
на хартии од вредност, односно пазарен амбинет кој при до не -
сува за јакнење на довербата на широката инвестициска јавност
во субјектите на пазарот на хартии од вредност.

#о текот на 2007 година 
ерзата спроведе редовна непосредна
контрола на работењето на овластените учесници во
тргувањето - членки на 
ерзата, при што во периодот од
05.09.2007 до 28.11.2007 година беше извршена контрола на
17 членки. �елта на контролата беше да се утврди степенот
на усогласеност на работењето на членките со законските и
подзаконските прописи со кои се регулира работењето со
хартии од вредност и актите на 
ерзата, како и да се зајакне
надзорната функција на 
ерзата како саморегулирачка
институција. 

#рз основа на наодите од вонтеренскиот и од теренскиот
надзор, 
ерзата издаде генерални препораки до своите
членки, кон кои тие ќе треба да се придржуваат. #о однос на
несоодветното постапување на некои членки, 
ерзата издаде
инструкции за надминување на утврдените слабости. �а
случаите, во кои во текот на контролата беа утврдени
неправилности и неусогласености во работењето на членките
со актите на 
ерзата, се постапи во согласност со равилата
за однесување и дисциплина - со отпочнување на дисциплински
постапки против 7 членки на 
ерзата и еден брокер вработен
во членка на 
ерзата. 
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With a view to promoting the securities market and the stock ex-
change operations, the following brochures and reports were pu-
blished in 2007:

• Fact Book on Listed Com-
panies 2006/2007 (electronic
edition);
• Corporate Governance Ma-
nual for Macedonian Joint
Stock Companies (electronic
and printed edition). The Ma-
nual was prepared in collabo-
ration with the Corporate Go-
vernance Project of the Inter-
national Finance Corporation
(IFC), and the Macedonia Bu-
siness Environment Activity
of the United States Agency
for International Development
(USAID). Its purpose was to
help Macedonian joint stock
companies recognize the be-
nefits of good corporate go-
vernance, and understand the
risks from postponing its im-
plementation;
• Annual Statistical Bulletin
2006 (electronic and printed
edition);
• Monthly statistics bulletins
(electronic and printed edi-
tions); and
• Daily and weekly statistics re-

ports (electronic edition). 

All foregoing publications are available to the public free of char-
ge on the MSE’s web page: www.mse.com.mk

�а промоција на пазарот на хартии од вредност и берзанското
работење во �епублика �акедонија во текот на 2007 година
беа изработени следните публикации и извештаи:

• „?акти за котираните
компании за 2006/2007
година“ (електронско из -
дание);

• “рирачник за кор по ра -
тив но упра ву ва ње во
македонските ак цио нер -
ски друштва“ (елек трон -
ско и печатено издание),
из готвен со поддршка на
ро ектот за кор по ра тив -
но управување на �е ѓу на -
род ната фи нан сис ка кор -
по рација (+?�) и ро -
ект от за деловно оп кру -
жу вање во �а ке до ни ја
на Американската аген  ци -
ја за меѓународен раз вој
(У	А+�). �а ме на та на
овој рирачник е да им
по могне на ма ке дон ски те
акционерски друш тва да
ги препознаат при до -
бивките на доброто кор -
поративно упра ву ва ње и
да ги воочат ри зи ци те од
одложувањето на не го ва -
та примена;

• „\одишен статистички
бил тен за 2006 година“
(елек тронско и печатено
из дание);

• месечни статистички билтени (електронски и печатени из -
да нија);

• дневни и неделни статистички прегледи (електронско
из дание). 

	ите претходно наведени изданија се достапни за јавноста
преку веб страницата на 
ерзата www.mse.com.mk, без на до -
мес ток.

ПРОМОЦИЈА И
ПУБЛИКАЦИИ

PROMOTION AND
PUBLICATIONS
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The leading promotion event in 2007 was the 8th Annual Con-
ference of the MSE held in the period March 29-31, 2007 in Ohrid.
The  Annual Conference in 2007 gained an international character
for the first time. It gathered together over 250 participants from
many countries in the region (Slovenia, Croatia, Serbia, Mon-
tenegro, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, and Turkey), as well
as participants from other countries in the world. The Conference
was attended by local and international experts in the field of se-
curities markets. It was a unique opportunity for bringing toge-
ther the views of financial intermediaries, investors, listed com-
panies, regulators, and organizers of the securities markets. The
attending MSE members took the opportunity of the meeting of
large number of market participants from many countries, for use-
ful bilateral contacts with representatives of many institutional in-
vestors from other countries.

The list of other promotion activities of the MSE in 2007 further
included:

• Cooperating with journalists and media, and giving interviews,
statements, and press conferences, aimed at a comprehensive
and analytical presenting of MSE’s securities trading per-
formance. Cooperating with media implied discussing current
topics relating to the securities market, as well as informing
about the novelties brought forward by the MSE’s regulations
amendments);

• Organizing trainings, attending relevant promotional events,
presentations, conferences, and the like;

• Realization of the “MB Monitor” project – a weekly web ma-
gazine on stock exchange topics, which was started in Oc-
tober 2007, as a result of the Cooperation Memorandum, si-
gned between the MSE and the USAID’s Macedonia Busi-
ness Environment Activity.

\лавен промотивен настан во 2007 година беше одржувањето
на  VIII-та \одишна конференција на �акедонската берза во
периодот од 29 до 31 �арт 2007 година во Охрид. Оваа годишна
конференција на 
ерзата за прв пат беше меѓународна и беше
настан на кој се состанаа над 250 учесници од повеќе земји
во регионот (	ловенија, `рватска, 	рбија, �рна \ора, 
осна
и `ерцеговина, 
угарија, &урција), како и учесници од други
земји од светот. �а конференцијата земаа учество домашни
и странски експерти од областа на пазарот на хартии од
вредност. �онференцијата претставуваше исклучителна
можност на едно место да се соочат ставовите на
финансиските посредници, инвеститорите, котираните
компании, регулаторите и организаторите на пазарите на
хартии од вредност. 	обирањето на голем број пазарни
учесници од повеќе земји беше искористено од страна на
членките на �акедонската берза за остварување корисни
билатерални контакти со присутни претставници на повеќе
институционални инвеститори од други земји.

Останатите активности за промоција на 
ерзата и берзанското
работење во 2007 година вклучуваат: 

• соработка со новинари и медиуми, интервјуа, изјави и
одржување на прес конференции, со цел сеопфатно и
аналитички да бидат презентирани перформансите на
тргувањето со хартии од вредност на �акедонската
берза. 	оработката со медиумите вклучуваше дискусии на
актуелни теми од сферата на пазарот на хартии од
вредност и запознавање со новините воведени во актите
на 
ерзата:

• организирање на обуки, присуство на промотивни настани,
презентации, конференции и сл;

• реализација на проектот “�
 �онитор” – неделен берзански
веб магазин, кој започна во месец октомври 2007 како
резултат на потпишаниот �еморандум за соработка
помеѓу �акедонската берза А� 	копје и роектот за
деловно опкружување на У	А+�. 
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In 2007, proceeded the realization of the education project “Stu-
dents’ Stock Exchange”, which started back in October 2006. The
Students’ Stock Exchange is an internet application, in the form
of a contest, the purpose of which is to promote stock exchan-
ge operations, as well as to allow students gain practical expe-
rience in the field of securities investment, and develop capabilities
for successful creating and managing securities portfolios. The
start of the third cycle was very successful, attracting an increased
number of participants. In this cycle the MSE provided project
sponsors, and continued the practice of awarding the best par-
ticipants on monthly and yearly basis. 

As a result of the traditional cooperation of the MSE with Ma-
cedonian high schools and universities, numerous visits by stu-
dents from many high schools and universities from several Ma-
cedonian towns were made through the entire year, through or-
ganized study tours in the MSE’s premises. These visits were used
for presenting the organizational structure of the MSE, and ex-
plaining the operation manner of the MSE and other securities
market institutions, as well as for presenting the MSE’s electronic
trading system BEST. 

At the beginning of February, the MSE hosted at its offices a one-
day educative seminar for journalists, titled “The Role of Media
in Observing the Securities Market”, which included presentations
of experts in the field of securities. The seminar was attended
by many journalists from the electronic and printed media.

With a purpose of stimulating development of scientific ideas and
research in the field of securities markets in the country, at the
beginning of November, the MSE opened a competition for the
annual award for a research paper in the field of securities mar-
kets in the Republic of Macedonia. 

#о текот на 2007 година продолжи реализацијата на
едукативниот проект “	тудентска берза“, кој започна во
месец октомври 2005 година. „	тудентска берза“ е интернет
апликација во форма на наградна игра, чија цел е промовирање
на берзанското работење, овозможување студентската
популација да стекне практично искуство во инвестирањето
во хартии од вредност и развивање на способностите за
успешно креирање и управување со портфолио на хартии од
вредност. &ретиот циклус започна мошне успешно, со зголемен
број учесници во проектот. 
ерзата и во овој циклус обезбеди
покровители на проектот и продолжи со практиката на нај доб -
ри те учесници да им доделува месечни и годишни награди. 

�ако резултат на традиционалната соработка на 
ерзата со
средните училишта и високообразовните институции во
�епублика �акедонија за организирани посети на групи
ученици и студенти на 
ерзата, во текот на годината беа
овозможени бројни посети на ученици и студенти од повеќе
средни училишта и факултети од неколку градови во
�акедонија, за време на кои беше презентирана
организациската поставеност и начинот на работа на берзата
и на останатите институции на пазарот на хартии од вредност,
а беше презентиран и берзанскиот електронски систем за
тргување, 
�	&. 

�а почетокот на месец февруари во просториите на
�акедонската берза се одржа еднодневен едукативен семинар
за новинари на тема „Улогата  на медиумите во следењето на
пазарот на хартии од вредност”, на кој излагања имаа
експерти од областа на работењето со хартии од вредност. �а
семинарот присуствуваа поголем број новинари од
електронските и печатените медиуми.

	о цел да се поттикне развојот на научната мисла и
истражувачката работа во областа на пазарот на хартии од
вредност во �епублика �акедонија, на почетокот на месец
ноември берзата објави конкурс за годишна награда за
истражувачки труд од областа на пазарот на хартии од
вредност во �епублика �акедонија.

ЕДУКАЦИЈА EDUCATION
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In 2007 the MSE achieved extensive and significant cooperation,
both on regional and broader international level. Worth of em-
phasizing are particularly the cooperation and contacts with the
Ljubljana Stock Exchange, the Belgrade Stock Exchange, the Vien-
na Stock Exchange, OM, and the Athens Stock Exchange, in the
area of both technical and institutional cooperation.

The MSE was also involved in the multilateral cooperation of the
stock exchanges of South East Europe that included discussions
on the matter of possible ways of future collaboration of the stock

#о 2007 година �акедонската берза оствари интезивна и
значајна соработка, како на регионално, така и на пошироко
меѓународно ниво. Особено беа значајни контактите со
^убљанска берза, 
елградска берза, #иенска берза, OMX и
Атинската берза, и тоа како на полето на техничка соработка,
така и на полето на институционалната соработка.

�акедонската берза беше вклучена и во мултилатералната
соработка со берзите од �угоисточна �вропа, преку која беа
дискутирани можните насоки за идната соработка на берзите
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exchanges in the region. One of the events, which according to
its significance became a landmark of the entire 2007 in inter-
national matters, was the signing of the Partnership Memoran-
dum of the stock exchanges from Belgrade, Skopje, Zagreb, and
Ljubljana. The representatives of these stock exchanges signed
the document on December 20, 2007 in Skopje, announcing a
closer mutual cooperation in the areas of promotion of the regional
securities market; international promotion of the regional secu-
rities issuers and products; further development of the regional
financial instruments, services, and stock exchange members;
and coordination, development, and institutionalization of these
ways of cooperation. The primary goal of the Partnership Me-
morandum was to enable further development of the regional and
local securities markets, whereas its role was to meet the needs
of the large international and regional market players. The en-
visaged activities included: developing and launching a regional
index that would reflect the general price movements on all stock
exchanges that signed the Memorandum, as well as a regional
index that would reflect the prices of certain securities in the re-
gion (which could serve as a foundation for certain structured pro-
ducts); preparing and organizing presentations of selected listed
companies in the regional and international investor communi-
ty; and appearing jointly in the public through a specially desi-
gned web page of the region.

In 2007 the MSE took an active role in the work of international
organizations, such as the Federation of East Asia Stock Ex-
changes (FEAS), where the MSE holds the status of a full mem-
ber and an Executive Committee member, and the Federation of
European Stock Exchanges (FESE), where the MSE holds the
status of a corresponding member.

од регионот. �ден од настаните, кој по своето значење ја
одбележа целата 2007 година  на меѓународен план, беше
потпишувањето на �еморандумот за партнерство помеѓу
берзите од 
елград, 	копје, �агреб и ^убљана.
ретставниците на овие берзи на 20.12.2007 година во 	копје
го потпишаа овој документ, кој претставува најава за потесна
соработка помеѓу овие берзи на полето на промоција на
регионалниот пазар на хартии од вредност, меѓународна
промоција на регионалните издавачи на хартии од вредност
и производи, натамошен развој на регионални финансиски
инструменти, услуги и членки на берзите и координирање,
развој и институционализација на оваа соработка. \лавна цел
на �еморандумот за партнерство е да овозможи натамошен
развој на регионалниот и националните пазари на хартии од
вредност и е во функција на излегување во пресрет на
потребите на големите меѓународни и регионални учесници на
пазарот. ланираните активности вклучуваат развој и
лансирање на регионален индекс, кој ќе ги следи општите
ценовни движења на сите берзи потписнички на �еморандумот,
како и регионален индекс што ќе ги следи цените на одредени
хартии од вредност во регионот и врз кој би можеле да се
базираат определени структурни производи, подготвување и
организација на регионално и меѓународно претставување на
определени котирани компании пред инвеститорската јавност
и заедничко претставување преку регионална веб страница.

#о текот на 2007 година �акедонската 
ерза зеде активно
учество во работата на меѓународните организации, и тоа
?едерацијата на �вроазиските берзи (FEAS), каде
�акедонската берза А� 	копје има статус на редовна членка
и членка на +звршниот комитет, и ?едерацијата на европски
берзи (FESE), каде 
ерзата има статус на дописна  членка.
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In 2007 the MSE fulfilled its determination to have business pre-
mises of its own, having in mind the nature of the business, and
the need for ongoing technical and communication advancements
of the infrastructure that would allow higher quality and efficiency
of its performance. Reconstruction and adaptation of the new pre-
mises took place during the entire 2007. 

Since October 15, 2007 the MSE has officially been working in
the new business premises. The moving did not affect the se-
curities trading regardless the complexity of the undertaking.

#о 2007 година �акедонската берза А� 	копје ја оствари
определбата за набавка на сопствени деловни простории, кои,
заради карактерот на дејноста и потребата од постојани
технички и комуникациски унапредувања на инфраструктирата,
ќе овозможат поквалитетно и поефикасно берзанско работење.
#о текот на целата 2007 година се одвиваше реконструкција
и адаптирање на новите простории. 

очнувајќи од 15.10.2007 година 
ерзата својата работа ја
извршува во новите деловни простории. роцесот на
преселбата не влијаеше врз тргувањето со хартии од вредност,
кое и покрај големината на зафатот, се одвиваше непречено.
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МИСЛЕЊЕ НА
ОВЛАСТЕН РЕВОЗОР
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ДЕВИЗЕН КУРС 
	остојба 31.12.2007 година

КОТИРАНИ КОМПАНИИ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА 
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1 € =  61,2435 ���

1 $ =  42,1903 ���

во ���

во ���

�ед број ]ифра �руштво �ејност
#купно издадени акции
(31.12.2007)

азарна капитализација
на 31.12.2007

1. 
�	� 
етон А� 	копје градежништво 43.684 1.616.308.000

2. +�
 +нвест 
анка А� 	копје банкарство 254.362 2.476.336.164

3. ��
 �омерцијална банка А� 	копје банкарство 1.992.467 13.873.676.817

4. &Y? &оплификација А� 	копје индустрија 450.000 6.209.976.285

�ед број ]ифра �руштво �ејност
#купно издадени акции
(31.12.2007)

азарна капитализација
на 31.12.2007

5. АY� Алкалоид А� 	копје индустрија 1.431.353 16.126.679.952

6. #+&А #итаминка А� рилеп индустрија 80.980 1.436.005.383

7. \��& \ранит А� 	копје градежништво 3.071.377 6.443.705.025

8. �+�+ �имко �итрев А� #елес индустрија 40.000 50.040.000

9. ��О ��О А� Охрид индустрија 367.641 698.150.259

10. �+YУ �ито Yукс А� 	копје индустрија 819.234 704.857.170

11. �&#� �ито #ардар А� #елес индустрија 73.037 714.655.973

12. ��О �� елагонија А� 
итола земјоделство 278.620 3.507.547.180

13. +�`О +нтернешнел `отелс А� 	копје угостителство 530.554 202.141.074

14. �+
 �+
 А� �уманово банкарство 128.655 321.637.500

15. �О�У �омуна А� 	копје индустрија 279.000 355.817.070

16. YО&О Yотарија на �акедонија А� 	копје услуги 161.540 500.774.000

17. �А#� �аврово А�\ 	копје градежништво 248.249 271.584.406

18. �А�	 �акотекс А� 	копје трговија 94.063 4.703.150

19. �ОY `отели-�етропол А� Охрид угостителство 1.035.000 1.051.560.000

20. ��]� �акошпед А� 	копје услуги 788.424 1.498.005.600

21. �& �акпетрол А� 	копје трговија 112.382 14.327.487.521

22. �&У� �акедонијатурист А� 	копје угостителство 452.247 3.677.403.472

23. О`
 Охридска банка А� Охрид банкарство 322.549 2.580.392.000

24. О`+	 О`+	 А� 	копје индустрија 927.974 600.500.698

25. ��Y �еплек А� 	копје трговија 25.920 1.814.400.000

26. ���� �� �кономика А� 	копје услуги 535.245 299.737.200

27. ��+� �� +нститут А� 	копје индустрија 113.394 216.242.358

28. ��+& �� +нтер-&рансшпед А� 	копје услуги 585.399 216.597.630

29. ��У	 �� Услуги А� 	копје услуги 1.571.668 1.728.834.800

30. 	
& 	топанска банка А� 
итола банкарство 389.779 3.912.880.071

31. 	А� 	копски азар А� 	копје услуги 70.937 3.912.575.000

32. 	&+Y �акстил А� 	копје индустрија 14.622.943 8.546.085.115

33. &�&� &етекс А� &етово индустрија 456.787 2.439.242.580

34. &�` &ехнометал #ардар А� 	копје трговија 80.186 361.638.860

35. &�#] ## &иквеш А� �авадарци индустрија 206.500 2.155.977.416

36. &�� &утунски комбинат А� рилеп индустрија 509.050 346.154.000

37. &&� &&� 
анка А� 	копје банкарство 907.888 2.703.690.464

38. ?��] ?ершпед А� 	копје услуги 18.113 5.595.105.700

	упер �отација


ерзанска �отација
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EXCHANGE RATE
Status as of December 31, 2007 

LISTED COMPANIES ON THE MACEDONIAN 
STOCK EXCHANGE 

1 € =  MKD 61,2435 

1 $ =  MKD42,1903 

in MKD

in MKD

No. Code Issuer Business
Outstanding Shares 
as of Dec. 31, 2007

Market Capitalization 
as of Dec. 31, 2007

1. BESC Beton AD Skopje Construction 43.684 1.616.308.000

2. INB Investbanka AD Skopje Banking 254.362 2.476.336.164

3. KMB Komercijalna Banka AD Skopje Banking 1.992.467 13.873.676.817

4. TPLF Toplifikacija AD Skopje Services 450.000 6.209.976.285

No. Code Issuer Business
Outstanding Shares 
as of Dec. 31, 2007

Market Capitalization 
as of Dec. 31, 2007

5. ALK Alkaloid AD Skopje Industry 1.431.353 16.126.679.952

6. VITA Vitaminka AD Prilep Industry 80.980 1.436.005.383

7. GRNT Granit AD Skopje Construction 3.071.377 6.443.705.025

8. DIMI Dimko Mitrev AD Veles Industry 40.000 50.040.000

9. EMO ��О AD Ohrid Industry 367.641 698.150.259

10. ZILU Zito Luks AD Skopje Industry 819.234 704.857.170

11. ZTVR Zito Vardar AD Veles Industry 73.037 714.655.973

12. ZPKO ZK Pelagonija AD Bitola Agriculture 278.620 3.507.547.180

13. INHO International Hotels AD Skopje Catering 530.554 202.141.074

14. KIB KIB AD Kumanovo Banking 128.655 321.637.500

15. KOMU Komuna AD Skopje Industry 279.000 355.817.070

16. LOTO Lotarija na Makedonija AD Skopje Services 161.540 500.774.000

17. MAVR Mavrovo ADG Skopje Construction 248.249 271.584.406

18. MAKS Makoteks AD Skopje Trade 94.063 4.703.150

19. MPOL Hoteli-Metropol AD Ohrid Catering 1.035.000 1.051.560.000

20. MKSP Makosped AD Skopje Services 788.424 1.498.005.600

21. MPT Makpertrol AD Skopje Trade 112.382 14.327.487.521

22. MTUR Makedonijaturist AD Skopje Catering 452.247 3.677.403.472

23. OHB Ohridska Banka AD Ohrid Banking 322.549 2.580.392.000

24. OHIS OHIS AD Skopje Industry 927.974 600.500.698

25. REPL Replek AD Skopje Trade 25.920 1.814.400.000

26. RZEK RZ Ekonomika AD Skopje Services 535.245 299.737.200

27. RZIN RZ Institut AD Skopje Industry 113.394 216.242.358

28. RZIT RZ Inter-Transsped AD Skopje Services 585.399 216.597.630

29. RZUS RZ Uslugi AD Skopje Services 1.571.668 1.728.834.800

30. SBT Stopanska Banka AD Bitola Banking 389.779 3.912.880.071

31. SPAZ Skopski Pazar AD Skopje Services 70.937 3.912.575.000

32. STIL Makstil AD Skopje Industry 14.622.943 8.546.085.115

33. TETE Teteks AD Tetovo Industry 456.787 2.439.242.580

34. TEH Tehnometal Vardar AD Skopje Trade 80.186 361.638.860

35. TKVS VV Tikves AD Kavadarci Industry 206.500 2.155.977.416

36. TKPR Tutunski Kombinat AD Prilep Industry 509.050 346.154.000

37. TTK TTK Banka AD Skopje Banking 907.888 2.703.690.464

38. FERS Fersped AD Skopje Services 18.113 5.595.105.700

Super Listing

Exchange Listing
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ТABULAR STATISTICS 
OF THE TRADING 

Trading in BEST, by months

ТАБЕЛАРНА СТАТИСТИКА ОД ТРГУВАЊЕТО 
СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА БЕРЗАТА

�ромет од класично тргување, по месеци

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

�есец/Period
Официјален пазар/Official Market �едовен  пазар/

Regular  Market ромет во  
денари/
Turnover in MKD

ромет во
�#�А/
Turnover in
EUR


р. на
транс./
No. of 
Transact.


р. на ден.
на тргув. /
No. of 
Trading DaysАкции/Shares

Обврзници/
Bonds

Акции/Shares

�ануари/January 545.424.942 159.213.910 69.183.727 675.534.925 11.040.912 5.879 20

?евруари/February 1.205.166.009 66.515.747 274.894.192 1.546.575.948 25.276.246 10.358 20

�арт/March 1.958.762.471 141.492.559 642.783.952 2.743.038.982 44.839.817 16.530 22

�куп. I квартал/
I Quarter Subtotal

3.709.353.422 268.934.562 986.861.871 4.965.149.855 81.156.976 32.767 62

Април/April 2.449.628.322 209.474.367 1.284.522.245 3.943.624.934 64.470.018 21.173 19

�ај/May 2.686.365.869 124.859.595 1.124.774.899 3.936.000.363 64.340.832 19.769 20

�уни/June 946.808.736 146.208.839 438.640.709 1.531.658.284 25.036.866 8.532 21

�куп. II квартал/
II Quarter  Subtotal

6.082.802.927 480.542.802 2.847.937.853 9.411.283.582 153.847.716 49.474 60

�ули/July 1.018.548.995 95.858.019 468.432.637 1.582.839.651 25.872.285 7.980 22

Август/August 2.606.529.040 58.213.785 519.271.317 3.184.014.142 52.052.473 14.101 21

	ептември/ September 1.930.555.929 111.803.495 1.367.044.440 3.409.403.864 55.733.498 13.407 20

�куп. III квартал/
III Quarter  Subtotal

5.555.633.964 265.875.299 2.354.748.394 8.176.257.657 133.658.255 35.488 63

Октомври/October 1.292.250.384 384.116.167 3.395.383.043 5.071.749.594 82.894.225 11.462 20

�оември/November 1.302.391.103 88.700.358 297.297.099 1.688.388.560 27.584.367 7.529 22

�екември/ December 577.149.001 71.671.775 442.829.870 1.091.650.646 17.825.750 5.138 20

�куп. IV квартал/
IV Quarter  Subtotal

3.171.790.488 544.488.301 4.135.510.012 7.851.788.801 128.304.343 24.129 62

��У�	О/TOTAL 18.519.580.801 1.559.840.963 10.325.058.130 30.404.479.894 496.967.289 141.858 247
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10 А�\�� 
О 	А��О���О У]�
��О �О ��О���О� 	А О��\��А��	 �АА� (без блок трансакции)/
TOP 10 MOST LIQUID SHARES ON THE OFFICIAL MARKET (Excluding Block Transactions)

�купно/Total

Опис на хв/Issuer �ак./Max. �ин./Min.

�росечна
цена/

Average 
Price

�оличина/
Volume

�редност/
Value

�ромет во
���А/

Turnover in
EUR

�рој на
транс./
No. of
Trans.

�азарна
капитализација/

Market 
Capitalization
(31.12.2007)

�омерцијална банка А�

копје
Komercijalna Banka AD 
Skopje

8.100,00 5.901,00 6.957,57 397.450 2.767.402.936 45.233.967 6.894 13.873.676.817

Алкалоид А� 
копје
Alkaloid AD Skopje

14.500,00 5.361,00 9.665,00 210.128 1.993.032.929 32.575.869 8.543 16.126.679.952

�акпетрол А� 
копје
Makpetrol AD Skopje

178.000,00 48.000,00 112.975,13 15.147 1.601.167.926 26.172.089 2.787 14.327.487.521

�ранит А� 
копје
Granit AD Skopje

3.000,00 550,00 1.875,66 905.054 1.567.823.512 25.625.910 8.715 6.443.705.025


топанска банка А�  �итола
Stopanska Banka AD Bitola

13.233,00 9.111,00 11.565,78 94.747 1.090.218.426 17.820.099 2.020 3.912.880.071

�акстил А� 
копје
Makstil AD Skopje

889,00 61,00 495,83 2.575.634 1.016.902.990 16.621.941 9.431 8.546.085.115

Охридска банка А� Охрид
Ohridska Banka AD Ohrid

11.519,00 7.503,00 9.284,17 114.049 1.016.547.512 16.613.829 1.451 2.580.392.000

�етон А� 
копје
Beton AD Skopje

54.000,00 8.600,00 30.333,07 29.486 821.120.420 13.420.870 3.383 1.616.308.000

�оплификација А� 
копје
Toplifikacija AD Skopje

19.200,00 3.998,00 10.716,09 77.409 777.056.414 12.701.325 4.104 6.209.976.285

�етекс А� �етово
Teteks AD Tetovo

7.497,00 730,00 4.227,63 162.855 578.685.943 9.459.034 3.323 2.439.242.580

�купно
Total

4.581.959 13.229.959.008 216.244.933 50.651 76.076.433.367
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Foreign Investors’ Participation in the Outstanding 
Shares of MBI-10 Companies


трански инвеститори во главнината 
на друштвата од ��� 10

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

�здавач I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
XII.2006/
XII.2007

Алкалоид А� 	копје 13,02% 14,01% 14,62% 15,20% 14,77% 15,09% 15,12% 15,23% 15,03% 14,87% 14,45% 14,31% 1,67%


етон А�  	копје 27,60% 29,31% 29,38% 29,84% 31,91% 32,10% 65,54% 64,93% 62,95% 62,38% 59,96% 58,11% 34,19%

\ранит А� 	копје 25,92% 26,70% 26,96% 27,57% 26,61% 27,14% 27,49% 27,90% 28,08% 27,83% 26,95% 26,67% 1,52%

�омерцијална банка А� 	копје 37,63% 39,01% 39,87% 45,84% 46,70% 48,76% 49,00% 49,69% 50,24% 57,48% 59,88% 59,60% 22,89%

�акпетрол А� 	копје 6,97% 8,02% 9,67% 10,59% 10,58% 10,72% 10,66% 10,95% 11,15% 11,37% 11,30% 11,33% 4,59%

Maкстил А� 	копје 82,79% 84,02% 82,90% 81,95% 81,32% 81,25% 81,22% 81,19% 81,03% 80,95% 80,75% 80,74% -1,65%

Охридска банка А� Охрид 19,46% 19,28% 19,57% 72,18% 71,86% 71,64% 71,58% 75,78% 78,16% 78,41% 78,31% 78,47% 59,11%

	топанска банка А� 
итола 28,72% 30,74% 31,96% 36,13% 40,41% 40,84% 41,43% 41,76% 41,89% 41,85% 41,07% 40,39% 12,15%

&етекс А� &етово 0,05% 1,17% 3,31% 5,37% 6,09% 6,19% 6,24% 5,82% 5,94% 5,92% 5,67% 5,53% 0,53%

&оплификација А� 	копје 23,52% 23,48% 23,55% 23,59% 22,92% 22,91% 22,87% 22,88% 22,59% 22,49% 22,21% 22,22% -1,30%
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MSE TURNOVER IN 2007 STRUCTURED BY MEMBERSУЧЕСТВО НА ЧЛЕНКИТЕ НА БЕРЗАТА ВО
РЕАЛИЗИРАНИОТ ПРОМЕТ ВО 2007 ГОДИНА

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE • 2007 - YEAR OF RECORDS

�ед.
�р.

]ленка/Member �купно/Total %  

�ласично
тргување/
Trading in

BEST

% 
�ласично
тргување

�локови/
Block Trans-

actions

% 
�локови

Block
Transac-

tions

�ржава/
Government

% 
�ржава
Gover-
nment

1.
�омерцијална банка А� 	копје/
Komercijalna Banka AD Skopje

16.140.636.231 20,91 11.934.811.344 19,63 4.205.304.998 25,77 519.890 0,93

2.
�Y
 &утунска брокер А� 	копје/
NLB Tutunska Broker AD Skopje

8.961.266.926 11,61 7.593.960.292 12,49 1.358.937.235 8,33 8.369.400 14,94

3.
+�О#О 
�О��� А� 	копје/
Inovo Broker AD Skopje

7.266.094.542 9,41 6.762.933.229 11,12 503.143.988 3,08 17.325 0,03

4.
+Y+�+�А +�#�	&���&	 А� 	копје/
Ilirika Investments AD Skopje

6.882.590.167 8,92 3.221.998.529 5,3 3.660.591.638 22,44 0 0

5.
?ершпед 
рокер А� 	копје/
Fersped Broker AD Skopje

6.201.003.173 8,03 3.825.681.027 6,29 2.365.586.245 14,5 9.735.900 17,38

6.

ро-�ил А� 	копје/
Bro-Dil AD Skopje

4.121.219.382 5,34 3.028.922.677 4,98 1.061.016.704 6,5 31.280.000 55,84

7.
&&� 
анка 	копје/
TTK Banka AD Skopje

3.452.762.855 4,47 3.119.244.224 5,13 330.589.736 2,03 2.928.896 5,23

8.

+&ОYА 
�О��� А� 
итола/
Bitola Broker AD Bitola

3.311.969.765 4,29 3.311.942.429 5,45 0 0 27.336 0,05

9.
+�#�	&
�О��� А� 	копје/
Investbroker AD Skopje

3.079.135.707 3,99 2.464.828.515 4,05 614.307.192 3,77 0 0

10.
	топанска 
анка А� 	копје/
Stopanska Banka AD Skopje 

3.035.816.414 3,93 2.776.582.014 4,57 259.234.400 1,59 0 0

11.
�У�Оброкер А� 	копје/
Euro Broker AD Skopje

2.744.064.030 3,56 2.718.508.760 4,47 25.555.270 0,16 0 0

12.
Универзална +нвестициона 
анка А� 	копје
UNI Banka AD Skopje

2.668.235.219 3,46 943.788.149 1,55 1.724.447.070 10,57 0 0

13.
Алта #иста брокер А� 	копје/
Alta Vista Broker AD Skopje 

2.634.224.976 3,41 2.589.897.576 4,26 41.184.000 0,25 3.143.400 5,61

14.
�А� 
рокер А� 	копје/
MAK BROKER Skopje

2.537.908.915 3,29 2.537.908.915 4,17 0 0 0 0

15.
оштел 
рокер А� 	копје/
Postel Broker AD Skopje

1.594.168.242 2,07 1.519.468.242 2,5 74.700.000 0,46 0 0

16.
Охридска 
анка А� Охрид/
Ohridska Banka AD Ohrid

1.134.797.595 1,47 1.115.597.595 1,83 19.200.000 0,12 0 0

17.
#+ А� 	копје/
VIP Broker AD Skopje

720.738.994 0,93 720.738.994 1,19 0 0 0 0

18.
убликум А� 	копје/
Publikum AD Skopje

358.539.651 0,46 316.736.825 0,52 41.802.826 0,26 0 0

19.
	илекс 
анка А� 	копје/
Sileks Banka AD Skopje

140.839.858 0,18 140.839.858 0,23 0 0 0 0

20.
�
� 	���У�+&+	 А� 	копје/
KBC Sekjuritis Skopje AD Skopje

128.114.194 0,17 128.114.194 0,21 0 0 0 0

21.
АУ�&О� 
�О���+ А� 	�О��/
Auctor Brokeri AD Skopje

53.772.932 0,07 23.420.932 0,04 30.352.000 0,19 0 0

22.
�инев 
рокер А� 	копје/
Dinev Broker AD Skopje

13.035.468 0,02 13.035.468 0,02 0 0 0 0

�купно 77.180.935.236 100,00 60.808.959.788 100,00 16.315.953.302 100,00 56.022.147 100,00

�енари/MKD
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TURNOVER PER MEMBER IN 2007ПРОМЕТ ПО ЧЛЕНКИ ВО 2007 ГОДИНА

МАКЕДОНСКА БЕРЗА • 2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

�илиони �енари 
MKD mil
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1. “ALTA VISTA BROKER” AD Skopje 
02/3217-103; Fax: 02/3217-103;
Bul. Koco Racin Br. 30 Vlez 2/2, 1000 Skopje 
Director: Julijana Angelovska 
info@altavistabroker.com.mk 
www.altavistabroker.com.mk 

2. AUCTOR BROKERI AD Skopje
02/3248-980; 3248-981; Fax: 02/3246-570;
Bul. Partizanski Odredi Br. 43-b/Lokal 5, 1000 Skopje 
Director: Tamara Anceva Krsteva 
info@auctor.com.mk 
www.auctor.com.mk 

3. BETA BROKER AD Skopje
02/3161-666;
ul. Vasil Gjorgov 29/1 mez1A 1000 Skopje
Director: Pance Surkov
www.betabroker.com

4. “Bitola Broker” AD Bitola
047/258-830; Fax: 047/258-840; 047/258-810;
Ul. Vasko Karangeleski, Hotel Bitola b.b., 7000 Bitola 
Director: Sasko Kitanovski 
bbbroker@mt.net.mk 

5. “Bro-Dil” - AD Skopje
02/3298-851; 02/3298-852; Fax: 02/3118-670;
Ul. 27-mi Mart Br. 5/4, 1000 Skopje 
Director: Iskra Kostova 
jelena@bro-deal.com.mk; info@bro-deal.com.mk 
www.bro-deal.com.mk

6. VIP AD Skopje
02/3298-385; 02/3298-387; 02/3226-969; 02/3217-159;
Fax: 02/3217-160;
Ul. Leninova Br. 16/1-2, 1000 Skopje 
Director: Gorgi Ignjatov 
contact@vipbroker.com.mk 

7. DINEV BROKER AD Skopje
02/3217-617; 02/3217-924; Fax: 02/3217-926;
Ul. Naroden Front Br. 5/3 Skopje 
Director: Lenin Prculovski 
dinevbroker@yahoo.com 

1. „АY&А #+	&А 
�О���„ А� 	копје 
02/3217-103; ?акс: 02/3217-103;
бул. �очо �ацин бр.30 влез 2/2 1000 	копје
�иректор: �улијана Ангеловска 
info@altavistabroker.com.mk 
www.altavistabroker.com.mk 

2. АУ�&О� 
�О���+ А� 	копје
02/3248-980; 3248-981; ?акс: 02/3246-570;
бул. артизански одреди бр.43-б/локал 5, 1000 	копје 
�иректор: &амара Анчева �рстева 
info@auctor.com.mk 
www.auctor.com.mk 

3. 
�&А 
�О��� А� 	копје
02/3161-666;
ул. #асил �оргов 29/1 мез1А, 1000 	копје 
�иректор: анче ]урков 
www.betabroker.com

4. „
итола 
рокер” А� 
итола
047/258-830; ?акс: 047/258-840 и 047/258-810;
ул. #аско �арангелески, `отел 
итола б.б. 7000 
итола 
�иректор: 	ашко �итановски 
bbbroker@mt.net.mk 

5. „
ро - �ил” - А� 	копје
02/3298-851; 3298-852; ?акс: 02/3118-670;
ул. 27-ми �арт бр.5/4, 1000 	копје 
�иректор: +скра �остова 
jelena@bro-deal.com.mk; info@bro-deal.com.mk 
www.bro-deal.com.mk

6. #+ А� 	копје
02/3298-385; 3298-387; 3226-969; 3217 -159; 
?акс: 02/3217-160;
ул.Yенинова бр.16/1-2, 1000 	копје 
�иректор: �орѓи +гњатов 
contact@vipbroker.com.mk 

7. �+��# 
�О��� А� 	копје
02/3217-617; 02/3217-924; ?акс: 02/3217-926;
ул.�ароден ?ронт бр.5/3 	копје 
�иректор: Yенин рцуловски 
dinevbroker@yahoo.com 

ЧЛЕНКИ НА
МАКЕДОНСКА БЕРЗА 

(НА 31.12.2007 ГОДИНА)

MEMBERS OF THE
MACEDONIAN STOCK
EXCHANGE 
(ON DECEMBER 31, 2007)
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8. “Euro Broker” AD Skopje
02/3215-198; 02/3215-199; 02/3298-815; 
Fax: 02/3223-397; 02/3298-816;
Veljko Vlahovic 1/2-2, 1000 Skopje
Director: Krste Sajnoski 
eurobroker@mt.net.mk 
www.eurobroker.com.mk

9. ILIRIKA INVESTMENTS AD Skopje
02/3296-853; 02/3296-854; 02/3296-856; 
Fax: 02/3213-785;
Belasica Br. 2 Skopski Saem, Upravna Zgrada,
Kat 1, Skopje 
Director: Vasko Mitev 
contact@ilirika.com.mk 
www.ilirika.com.mk 

10. “INVESTBROKER” AD Skopje
02/3110-290; 02/3110-280; 02/3127-462; Fax: 02/3110-290;
Ul. Mito Hadzivasilev Jasmin Br. 20 Kат 2, 1000 Skopje
Director: Kiril Mitrovski 
investbrоker@investbrоker.com.mk 

11. INOVO BROKER AD Skopje
02/3120-941; Fax: 02/3110-950;
Bul.Teodosij Gologanov Br. 60/1-4, 1000 Skopje 
Director: Velimir Sipovic 
office@innovobroker.com 
www.innovobroker.com 

12. KBC SECURITIES SKOPJE AD SKOPJE
02/3239-605; Fax: 02/3223-088;
Ul. Makedonija Br. 11/1-2, Skopje
Director: Marjan Popovski 
office@kbcsecurities.com.mk, 
marijan.popovski@kbcsecurities.com.mk
www.kbcsecurities.com.mk 

13. “Komercijalna Banka” AD Skopje-Securities Department
02/3218-218; 02/3218-212; 02/3218-219; 02/3218-213,
02/3218-228; 
Fax: 02/3218-222;
Kej Dimitar Vlahov Br. 4, 1000 Skopje 
Director: Goran Markovski 
kbbroker@kb.com.mk 
www.kb.com.mk 

14. “NLB Tutunska Broker” AD Skopje
02/3290-931; 02/3290-932; 02/3290 933; 
Ul. Dame Gruev Br. 1, Mezanin, 1000 Skopje 
Director: Dragi Tasevski 
www.tutbrok.com.mk 

15. “Ohridska Banka” AD Ohrid-Brokers Department
02/3216-250; Fax: 02/3222-920;
Naroden Front 19, 1000 Skopje 
Director: Igor Razmovski 
igor.razmovski@ob.com.mk 
www.ob.com.mk 

8. „�уро 
рокер“ А� 	копје
02/3215-198; 3215-199; 3298-815; 
?акс: 3223-397; 3298-816;
#ељко #лаховиќ 1/2-2, 1000 	копје
�иректор: �рсте ]ајноски 
eurobroker@mt.net.mk 
www.eurobroker.com.mk 

9. +Y+�+�А +�#�	&���&	 А� 	копје
02/3296-853; 02/3296-854; 02/3296-856; 
?акс: 02/3213-785;

еласица бр. 2 	копски 	аем, Управна зграда, 
кат 1 	копје 
�иректор: #аско �итев 
contact@ilirika.com.mk 
www.ilirika.com.mk 

10. „+�#�	&
�О���” А� 	копје
02/3110-290; 3110-280; 3127-462; ?акс: 02/3110-290;
ул. �ито `аџивасилев �асмин бр. 20 кат 2 1000 	копје 
�иректор: �ирил �итровски 
investbrоker@investbrоker.com.mk 

11. +�О#О 
�О��� А� 	копје
02/3120-941; ?акс: 02/3110-950;

ул.&еодосиј \ологанов бр.60/1-4 1000 	копје 
�иректор: #елимир ]иповиќ 
office@innovobroker.com 
www.innovobroker.com 

12. �
� 	���У�+&+	 	�О�� А� 	�О��
02/3239-605; ?акс: 02/3223-088;
ул.�акедонија бр.11/1-2 	копје
�иректор: �арјан оповски 
office@kbcsecurities.com.mk 
marijan.popovski@kbcsecurities.com.mk
www.kbcsecurities.com.mk 

13. „�омерцијална банка” А� 	копје-�ирекција за тргување
со хартии од вредност
02/3218-218; 3218-212; 3218-219; 3218-213, 3218-228;
?акс: 02/3218-222;
Kеј �имитар #лахов бр. 4, 1000 	копје 
�иректор: \оран �арковски 
kbbroker@kb.com.mk 
www.kb.com.mk 

14. „�Y
 &утунска брокер” А� 	копје
02/3290-931; 3290-932; 3290 933; 
ул. �аме \руев бр.1, �езанин, 1000 	копје 
�иректор: �раги &асевски 
www.tutbrok.com.mk 

15. „Охридска банка“ А� Охрид-
рокерски оддел
02/3216 -250; ?акс: 02/3222-920;
�ароден фронт 19, 1000 	копје 
�иректор: +гор �азмовски 
igor.razmovski@ob.com.mk 
www.ob.com.mk 
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16. “Postel Broker” AD Skopje
02/3224-300; 02/3103-210; 02/3103-211; 02/3103-200;
Fax: 02/3224-300; 02/3103-219;
Ul. 27 Mart bb, (Mal Ring), 1000 Skopje
Director: Gorgi Palevski 
palevski@postbank.com.mk 

17. Publikum AD Skopje
02/3232-352; Fax: 02/3232-353;
Ul. Dame Gruev Br. 5, Skopje 
Director: Fimka Miteva 
kontakt@publikum.com.mk 
www.publikum.com.mk 

18. “Sileks Banka” AD Skopje-Securities Department
02/3249-360; 02/3249-361; 02/3249-362; 
Fax: 02/3249-303;
Gradski Stadion bb, 1000 Skopje 
Director: Maja Ivanovska 
dhv@sileksbanka.com.mk 

19. “Stopanska Banka” AD Skopje-Securities and Brokerage
Services Department 
02/3295-405; 02/3295-406; 02/3295-407; Fax: 3295-551;
Bul.11 Oktomvri Br. 7, 1000 Skopje
Director: Katerina Nonkulovska 
broker@stb.com.mk 

20. “&&� Banka” AD Skopje-
Securities Department
047/226-360; 047/203-691; 02/3109-692; 
Fax: 047/203-692; 02/3109-692;
Ul. Marsal Tito Br. 16, Bitola 
Director: Vasilka Nikolovska  
www.ttk.com.mk 

21. “UNI Banka” AD Skopje-Securities Department
02/3210-910; 02/3210-911; 02/3210-912; Fax: 02/3210-950;
Ul. Maksim Gorki Br. 6, 1000 Skopje 
Director: Zvonko Stankovski 
zvonko.stankovski@unibank.com.mk 
www.unibank.com.mk        

22. “Fersped” AD Skopje
02/3219-333; 02/3219-309; 02/3219-310; Fax: 02/3219-477;
Ul. Marsal Tito Br. 11, Skopje 
Director: Lidija Trajkovic 
broker@fersped.com.mk 
www.fersped.com.mk  

16. „оштел 
рокер” А� 	копје
02/3224-300; 3103-210; 3103-211; 3103-200; 
?акс: 02/3224-300; 2/3103-219;
ул. 27 �арт бб, 1000 	копје 
�иректор: �орѓи алевски 
palevski@postbank.com.mk 

17. убликум А� 	копје
02/3232-352; ?акс: 02/3232-353;
ул. �аме \руев бр.5 	копје
�иректор: ?имка �итева 
kontakt@publikum.com.mk 
www.publikum.com.mk 

18. „	илекс банка” А� 	копје- 
�ирекција за работа со хартии од вредност
02/3249-360; 02/3249-361; 02/3249-362; ?акс: 02/3249-303; 
\радски стадион бб, 1000 	копје 
�иректор: �аја +вановска 
dhv@sileksbanka.com.mk 

19. „	топанска банка” А� 	копје
-�ирекцијата за работа со хартии од вредност и
брокерско-посреднички услуги 
02/3295-405; 3295-406; 3295-407; ?акс: 3295-551;
бул.11 Октомври бр.7, 1000 	копје 
�иректор: �атерина �онкуловска 
broker@stb.com.mk 

20. „&&� банка“ А� 	копје
- �ирекцијата за работа со хартии од вредност
047/226-360; 047/203-691; 02/3109-692;
?акс: 047/203-692; 02/3109-692;
ул.�аршал &ито бр.16 
итола 
�иректор: #асилка �иколовска  
www.ttk.com.mk 

21. „У�+ 
анка“ А� 	копје
- �ирекцијата за работа со хартии од вредност
02/3210-910; 3210-911; 3210-912; ?акс: 3210-950;
ул. �аксим \орки бр.6, 1000 	копје 
�иректор: �вонко 	танковски 
zvonko.stankovski@unibank.com.mk 
www.unibank.com.mk        

22. „?ершпед 
рокер” А� 	копје
02/ 3219-333; 3219-309; 3219-310; ?акс: 02/3219-477;
ул. �аршал &ито бр.11 	копје 
�иректор: Yидија &рајковиќ 
broker@fersped.com.mk 
www.fersped.com.mk
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1.  MOJ BROKER ADSkopje
02/3221-012; 02/3221-081; 02/3221-082; 
Fax: 02/3221-041;
Ul. Veljko Vlahovic 1А/1-1, 1000 Skopje 
Director: Dimce Panov 
info@mojbroker.com.mk
www.mojbroker.com.mk

2.  PEON BROKER AD Skopje
02/3203-850; 3203-840; 3203-841; 3203-845; 3296-350;
Fax: 02/3203-842; 
Ul. 8 Udarna Brigada Br. 20б, 1000 Skopje 
Director: Biljana Arizankova 
peonbroker@mt.net.mk   

3.  EUROHAUS AD Skopje
02/3217-035; 02/3217-095;
Ul. Dame Gruev Br. 5 Zgrada1/Vlez 2 - Mezanin, 
1000 Skopje
Director: Saso Drakulevski 

1.  �О� 
�О��� А� 	копје
02/ 3221-012; 3221-081; 3221-082; 
?акс : 02 3221-041;
ул.#ељко #лаховиќ 1А/1-1, 1000 	копје 
�иректор: �имче анов 
info@mojbroker.com.mk
www.mojbroker.com.mk

2.  �О� 
�О��� А� 	копје
02/3203-850; 3203-840; 3203-841; 3203-845; 3296-350;
?акс: 02/3203-842;
ул.8 Ударна 
ригада бр.20б, 1000 	копје 
�иректор: 
илјана Аризанкова
peonbroker@mt.net.mk 

3.  �У�О`АУ	 А� 	копје
02/3217-035; 3217-095;
ул.8 �аме \руев бр.5 зграда1/влез 2 - мезанин, 
1000 	копје-�ентар
�иректор: 	ашо �ракулевски

78 �ови членки во 2008 година | New MSE Members (2008)
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79�акроекономски податоци | Macroeconomic Data
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МАКРОЕКОНОМСКИ
ПОДАТОЦИ

MACROECONOMIC 
DATA

Source: State Statistical Office, National Bank of the Republic of Macedonia

CREDIT RATINGS 

Source: Ministry of Finance

+звор: �авод за статистика, �ародна банка на �епублика �акедонија

КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

+звор: �инистерство за финансии

2003 2004 2005 2006 2007


� раст (%)/
GDP growth (%)

2,8 4,1 4,1 4,0 5,1

+нфлација(%)/
Annual Inflation (%)

1,2 -0,4 0,5 3,2 2,3

&рговска сметка (У	� м)/
Trade Balance (USD m)

-939 -1.255 -1.186 -1.362 -1.817

	�+ (У	� м)/
FDI (USD m)

117,8 323,0 97,0 424,2 319,7

	тапка на невработеност (%)/
Unemployment Rate (%)

36,7 37,2 37,3 36,0 34,2

	транска валута/
Foreign Exchange Rating

�омашна валута/
Local Currency Rating

Standard & Poors:
## +, 	табилен изглед/
## +, Stable

### -, 	табилен изглед/
### -, Stable

Fitch Ratings
## +, озитивен изглед/
## +, Positive

## +, озитвен изглед/
## +, Positive

Japan Credit Rating Agency
## +, 	табилен изглед/
## +, Stable

### -, 	табилен изглед/
### -, Stable



80 �истрибутери на информации и роизводи | Data vendors and Products

BEST NET 

Best Net is an internet application developed by the MSE. It is
intended for final users and may be started by entering a user
name and a password. This application allows access in real time
to the following information: list of securities, effective values of
all securities, transactions, and data on the market depth of top
five best prices, by security, allong with cumulative quantities at
that price. The application allows daily access to information in
Macedonian and English.

For more information and on-line registration please visit:
www.bestnet.com.mk

БЕСТ НЕТ 


ест нет е веб апликација развиена од �акедонска берза А�
	копје. �аменета е за крајни корисници и се користи со
употреба на корисничко име и лозинка. Апликацијата
овозможува пристап до следните информации во реално време:
листа на хартии од вредност, моментални вредности на сите
хартии од вредност, трансакции, податоци за пазарната
длабочина на најдобрите пет цени по хартија од вредност, со
кумулирани количини за таа цена. Апликацијата овозможува
прием на информациите на дневно ниво, на македонски и на
англиски јазик.

овеќе информации и on-line регистрација на:
www.bestnet.com.mk

ДИСТРИБУТЕРИ НА
ИНФОРМАЦИИ И

ПРОИЗВОДИ НА
МАКЕДОНСКАTA БЕРЗА

DATA VENDORS AND
PRODUCTS OF THE
MACEDONIAN STOCK 
EXCHANGE
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�истрибутер на информации 
Reuters www.reuters.com

Data vendor
Reuters www.reuters.com
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MB NET

The MB Net application may be used by local and foreign indi-
viduals and legal entities that do not hold the status of a trading
participant on the MSE. The MB Net application allows access
to the following data and information: list of securities; list of se-
curities value changes in a defined point in time; aggregate ef-
fective values of securities; effective values of individual secu-
rities; transactions; list of indices; list of value changes in indi-
ces in a defined point in time; effective values of all indices; mar-
ket depth data on the best 10/50 prices, by security allong with
cumulative quantities at that price; market depth data on the best
10/50 orders, by security.

MB Net is an internet software application that may be used by
installing an operating station “MB-NET” on the personal com-
puter of the user. The user should provide an internet connec-
tion, and a static IP address that has to be posted to the MSE. 

For more information please visit: www.mse.com.mk

МБ НЕТ 

Апликацијата “�
-�ет“ можат да ја користат домашни и
странски правни и физички лица, кои немаат статус на
учесници во тргувањето на �акедонската берза А� 	копје. �

�ет апликацијата овозможува пристап до следните податоци
и информации: листа на хартии од вредност; листа на промени
на вредностите за хартиите од вредност во определен
временски момент; моментални вредности на сите хартии од
вредност; моментални вредности на една хартија од вредност;
трансакции; листа на индекси; листа на промени на вредностите
за индексите во определен временски момент; моментални
вредности за сите индекси; податоци за пазарната длабочина
на најдобрите 10/50 цени, по хартија од вредност, со кумулирани
количини за таа цена; податоци за пазарната длабочина на
најдобрите 10/50 налози, по хартија од вредност.

�
 �ет претставува софтверска интернет апликација, која се
користи со инсталирање на работна станица “�
-��&“ на
персоналниот компјутер на корисникот. �орисникот треба да
обезбеди интернет поврзување и статична IP адреса што треба
да ја достави до 
ерзата. 

овеќе информации за �
 �ет може да се добијат на:
www.mse.com.mk
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82 �ова организација и систематизација | New Organizational Structure

In 2007, the Board of Directors of the Macedonian Stock Exchange
enacted a new Rulebook of the Internal Organization and Job
Structure, which introduced a new internal organizational struc-
ture that included novelties toward adjusting the MSE’s organi-
zation of the staff to the extended range of its operations. 

#о текот на 2007 година, Одборот на директори на 
ерзата до-
несе нов равилник за внатрешна организација и системати-
зација на работни места, со кој се воведоа новини кои соод-
ветствуваат на зголемениот обем на работа на 
ерзата и нова
организациска поставеност на работните места на 
ерзата. 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА

БЕРЗАТА

NEW ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF THE
MACEDONIAN STOCK 
EXCHANGE
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MACEDONIAN STOCK EXCHANGE Inc. SKOPJE 
Ul. Orce Nikolov No. 75
1000 Skopje
Republic of Macedonia

PO Box: 852

Phone: + 389 (2) 31 22 055
Fax: + 389 (2) 31 22 069

Mail: mse@mse.org.mk
Web: www.mse.com.mk

�А���О�	�А 
���А А� 	�О��
Ул. Орце �иколов бр. 75

1000 	копје
�епублика �акедонија

оштенски фах 852

&ел. + 389 (2) 31 22 055
?акс. + 389 (2) 31 22 069

Mail: mse@mse.org.mk
Web: www.mse.com.mk
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КОНТАКТ CONTACTS



�А���О�	�А 
���А А� 	�О��
MACEDONIAN STOCK EXCHANGE


