19

65

oplifikacij

AD - Skopje

Dru{tvo za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija

Do
Здружението за заштита на правата на
акционерите на Топлификација АД

Лондонска 8
1000 Скопје
Тел: +389 2 3097 615
Факс: +389 2 3076 057
kontakt@toplif.com.mk
www.toplifikacija.mk

Predmet: Информација

Топлификација АД, постои повеќе од 50 години и до денес немала проблем со веродостојноста на
информациите кои ги доставувала на сите нивоа до кои требало да се доставуваат информации.
Исто така кон сите тие кои објавувале невистинити информации за Топлификација АД, фирмата ги
преземала сите правни мерки за да се заштити од последиците на таквите информации. Истото е
нормално да биде пракса и во иднина.
Какво е однесувањето на банките кредитори кога корисниците на кредитот не ги почитуваат нивните
правила најдобро знае фирмата во Руската Федерација во чија сопственост е доминантниот
сопственик на ТЕТО АД и БЕГ АД и акционерот во Топлификација АД. Во моментот се уште е активно
извршувањето на акциите на доминантниот сопственик на ТЕ ТО АД. Причина за извршувањето е
активиран кредит, од голема руска банка, две години пред договорното доспевање на кредитот,
поради непочитување на правилата на банката.
Што се можеше да се случи доколку Топлификација АД не го добиеше судскиот спор против
доминантниот сопственик на ТЕ ТО АД и БЕГ АД за поништување на одлуките на собранието кога е
донесена одлука за дивиденда и што може да се случи сега доколку Комерцијална Банка АД
процени дека не се почитуваат правилата е многу сериозно прашање.
Обврска на Топлификација АД е да ги извести акционерите на Топлификација АД за неспорниот
конфликт на интереси кој го има доминантниот сопственик на ТЕ ТО АД и акционер во
Топлификација АД. Како во однос на овој неспорен факт ќе се однесува секој акционер е негово
право, но и негова одговорност.
Проектот ТЕ ТО АД од идеа до целосна реализација е проект на Топлификација АД. Основната цел на
тој проект е заштита на топлификациониот систем од конкуренцијата. Токму поради таквото
значење на овој тип објекти во моментот започнуваат да се реализираат три објекти за комбинирано
производство на топлинска и електрична енергија во топлификациониот систем на Љубљана, во
топлификациониот систем на Загреб и во индустриски објект во Белград.
За да бидат вистинито информирани акционерите, во 2012 година ТЕ ТО АД работеше само во
првата половина од годината и во таа година нема друг снабдувач со природен гас. За тоа работење
на ТЕ ТО АД, согласно договорот за испорака на топлинска енергија, Топлификација АД мораше да ги
добие фактурите од купениот гас во ТЕ ТО АД. Цената на другите корисници на гас во државата во тој
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период јавно се објавуваа. Согласно на оваа состојба многу лесно се докажува дали информацијата
која е добиена од ТЕ ТО АД за снабдувањето со гас во 2012 година е точна. Се разбира дека секоја
неточна информација пласирана до акционерите треба да има последици за оние кои ја пласирале.
Работењето на топлификациониот систем во периодот 2013 – 2015 година се гледа преку
податоците објавени во годишните извештаи на РКЕ и преку документите за определување на
цените на топлинската енергија во тој период.
Анализите на овие податоци можат да покажат дали во овој период се зголемила или се намалила
конкурентноста на топлификациониот систем во однос на другите можности за снабдување со
топлинска енергија. Исто така анализите на споменатите податоци можат да покажат дали и колку
произведената топлинска енергија од ТЕ ТО АД помогнала во зголемувањето на конкурентноста на
топлификациониот систем.
Пазарот на топлинска енергија кој веќе е присутен, а кој особено ќе ја зголемува конкуренцијата во
идниот период е единствениот критериум кој финално ќе решава кој начин за снабдување со
топлинска енергија ќе биде доминантен на тој пазар. Ниту државата ниту било кој друг субјект може
да влијае спротивно на пазарните механизми.
Битно е акционерите на Топлификација АД да знаат дека и денеска единствено капитал во
топлификациониот систем на град Скопје имаат само Топлификација АД и државата. Согласно
податоците од РКЕ учеството на капитал на сегашните носители на лиценци во капиталот на
топлификациониот систем на град Скопје е повеќе од маргинален. Најголемиот дел од
инвестициите кои се реализирани до овој момент во топлификациониот систем се од
амортизацијата на капиталот на Топлификација АД и на државата. Зошто носителите на лиценци
не инвестираат сопствен капитал во топлификациониот систем е сериозно прашање.
Топлификација АД и денеска делува, во рамките на своите можности, да се створат услови ТЕ ТО АД
да почне да работи профитабилно. Дека има можност за такво делување е фактот дека првиот
договор кој ТЕ ТО АД имал шанса да го добие директно од ГАСПРОМ е договорот кој Топлификација
АД го обезбедила во мај 2010 година. Следи писмото од ГАЗПРОМ адресирано до Топлификација
АД и првата страна од договорот, каде за втора страна од договорот ГАЗПРОМ ја дефинира фирмата
во сопственост на Топлификација АД ГАСТРЕЈД ДООЕЛ.
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Смешно е тврдењето дека Топлификација АД има моќ да влијае на македонското судство. Уште
посмешни се тврдењата дека добивањето на спорот за заеми ќе значи проблем за ТЕ ТО АД. За среќа
тоа го знаат и тие кој треба да го знаат. Ширењето информации дека ТЕ ТО АД ќе пропадне ако
Топлификација АД го добие спорот за заемите е ноторна лага која ја дистрибуираат оние кои имаат
интерес Топлификација АД да има проблеми. Добивањето на овој судски спор е исклучително
важно за Топлификација АД, а ТЕ ТО АД од правосилната судска пресуда во корист на Топлификација
АД нема да има никакви последици. Се надеваме дека, на општо задоволство на сите акционери на
Топлификација АД, ќе има можност оваа тврдење да се докаже со правосилна пресуда во корист на
Топлификација АД.
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