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Predmet: Информација
Сите овие информации кои се дистрибуираат на акционерите повлекуваат сериозна
одговорност за оние кои ги изработуваат, за оние кои го организираат изработувањето и за
оние кои ги дистрибуираат.
Цел на овие информации е акционерите да бидат информирани. Информираноста на
акционерите е основа за нивното правилно одлучување. Кои од овие информации кои се
дистрибуираат до акционерите се памфлети, а кои вистинска информација за акционерите
ќе одлучат акционерите. Но доколку поради лоша информираност на акционерите се
направат штети на акционерското друштво, одговорноста за тое е многу сериозна.
Информациите кои ги доставува Топлификација АД до акционерите се реализирани согласно
процедурите кои повеќе пати се наведени и согласно на тоа за овие информации точно се
знае кои се изворите на податоци, кои се одговорни за точноста на информациите и кој е
финално одговорен за документот кој е официјално излезен од акционерско друштво.
Другите информации кои се доставуваат до акционерите е нејасно кој ги креира, кој ги
контролира, кој ги потпишува и кој финално би одговарал докуолку во информациите има
погрешни факти.
Се резбира дека многу лесно може да се открие кој стои зад овие информации бидејќи сето
напишано во овие информации може да му донесе корист само на еден субјект, а тоа е
субјектот кој на Топлификација АД и должи сериозен износ на финансиски средства.
Зад тој субјект стои OFFSHORE фирма, на која не и се познати ниту сопствениците, а која
веќе предизвикала сериозни штети во ТЕ ТО АД во изминатите четири години со креирање
на 50 милиони евра акумулирана загуба.
Помагањето на овој субјект може да предизвика сериозни штети на две македонски
фирми кои егзистираат на македонскиот делован пазар повеќе од педесет години за што
треба да се свесни оие кои тоа го прават, а особено на последиците од таквите активности.
Неинформираноста на луѓето кои ги пишуваат овие текстови е очигледна и од
контрадикторностите во текстовите кои ги пишуваат. Во еден дел од текстот го фалат ТЕ ТО
АД дека е проект кој го заштитува топлификациониот систем, а во друг дел велат дека тоа е
промашена инвестиција. Пишуваат за финансиски и технолошки работи на
топлификациониот систем, а потписниците на овие текстови ниту се стручни за тоа што го
пишуваат ниту некогаш работеле на проблеми кои се поврзани со тоа што го пишуваат.
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Самиот овој факт е многу сериозен проблем и за тие што се потпишуваат и за тие кои ги
пишуваат текстовите.
Доколку тврдењето во последната информација дека “PricewaterhouseCoopers (PWC)
направило вештачење по нарачка на оваа раководство“ го доставиме до фирмата
PricewaterhouseCoopers (PWC), нема да биде пријатно за сите што биле вклучени во
конкретната информација. Таквото тврдење за фирмата број 1 во светот за ревизија и
контрола, претставува увреда преку која тешко тие би поминале.
Фирмите како PricewaterhouseCoopers (PWC) се оние кои ги штитат акционерите и нивната
задача е независна контрола на работењето на акционерските друштва. Акционерите,
секаде во светот, сите свои одлуки ги базираат на заклучоците на овие фирми.
Во врска со нашето тврдење дека сите субјекти кои се вклучени во процесот во врска со
заемите на Топлификација АД кон ТЕ ТО АД имале усогласен начин на кој ќе се реализира
решавањето на проблемот, уште еднаш потврдуваме дека е апсолутно точно. Во
решавањето на овој проблем се вклучени сите оние кои ги интересира овој проблем да се
реши и кои можат да влијаат овој проблем да се реши. За жал ТЕ ТО АД во овој момент во
тоа не може да помогне согласно финансиските резултати кои ги покажува.
Какво е влијанието на Битар Холдинг Лимитит (БХЛ) врз сегашната состојба на ТЕ ТО АД ќе се
види многу брзо кога ќе се реши проблемот со ТЕ ТО АД. Сегашната состојба на оваа фирма е
повеќе од сериозна, акумулираната загуба на крајот на 2016 година е повеќе од 50 милиони
евра.
Како може некој акционер на Топлификација АД да сака Топлификација АД да го изгуби
спорот за наплата на заемите дадени на ТЕ ТО АД. Пишувачите на информацијата се
среќни “што институциите на државата се стабилизираат и што Апелација ќе ја преиначи
одлуката на првостепениот суд”. Па после ваков став на пишувачите на информациите
зошто некој акционер би се придружил на овие кои стојат зад информацијата. До денеска
и покрај сите обиди најголемиот дел од подржувачи на БХЛ во акционерската структура на
Топлификација АД се вработените акционери во фирмите кои се во сопственост на БХЛ
или акционери кои имаат блиски роднини во овие фирми.
Топлификација АД во момнетот има две позитивни пресуди на првостепениот суд со
темелно образложение, пресуди во процесот за наплата на заемите дадени на ТЕ ТО АД.
Првиот пат Апелација ја врати постапката на повторно разгледување за дообјаснување на
одредени прашања, а заклучокот на Апеклација во однос на фактите дали се исполнети
условите за подреденост на заемите, што е клучниот факт за овој процес, беше идентичен
со ставот на првостепениот суд. За тоа акционерите беа веднаш известени и таа пресуда на
Апелациониот суд каде се потврдува овој факт е јавно достапна до секој акционер.
Каква ќе биде пресудата сега на Апелација ќе видиме, но погоре изнесените факти се
неспорни и во секој случај претставуваат сериозна потврда на првостепените пресуди.
Во врска со спремноста на Топлификација АД да ги врати лиценците за дејностите
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија во претходната
информација е кажана причината зошто е тоа направено и нема потреба истото да се
образлага повторно.
Податоците кои се дадени во претходната информација за финасиските резултати остверни
во Топлификација АД во периодот 2013 – 2016 година, покажуваат сериозно намалување на
обврските од над 13 милиони евра.
За жал една од целите заради кои беа вратени лиценците за регулираните дејности не се
оствари. Не се реализира идеата за либерализација на пазарот на топлинска енергија, туку
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се креира уште посериозен монопол со сериозна подршка на институциите кои треба да го
контролираат. Доколку Топлификација АД ја добиеше лиценцата за дистрибуција на
топлина не ќе беше можно ТЕ ТО АД, практично сам на себе да продава топлинска
енергија. Таквата позиција на ТЕ ТО АД е сериозен проблем за оние кои ја дозволија и за
оние кои ја искористија. Дали ТЕ ТО АД со таквата своја позиција му помагаше на
топлификациониот систем, што беше и основен интерес на Топлификација АД при
неговата реализација, е сериозно прашање. Топлификација АД, како стручна фирма во
оваа област, сето ова го имаше во предвид кога конкурираше за лиценца за дистрибуција
на топлинска енергија.
Се разбира дека тоа во идниот период ќе мора детално да биде анализирано бидејќи
само Топлификација АД и државата имаат интерес топлификациониот систем да
функционира на пазарни и економски основи. Само такво функционирање на овој систем
на државата, на Топлификација АД и на корисниците ќе им овозможи да имаат корист од
овој систем.
За анализа на работењето на топлификациониот систем во периодот од 2013 до денеска
јавно се достапни сите релевантни информации и тоа во никој случај нема да биде проблем
да се реализира.
Точно е дека акционерите во овој период не осеќаат ефект од подобрената финансиска
состојба на Топлификација АД, а единствената причина за тоа е финасиската состојба на ТЕ
ТО АД. За да осетат ефект акционерите од фактот што Топлификација АД во овој период
генерирала над 3 милиони евра акумулирана добивка мора да се реши состојбата на ТЕ ТО
АД.
За среќа за ТЕ ТО АД има заинтересирани субјекти кои во моментот ги привршуваат
анализите за донесување одлука за влез во овој проект. Влезот на овие субјекти во ТЕ ТО АД
треба да биде преку продажба на БХЛ за покривање на долгови на сопствениците на БХЛ во
Руската Федерација. Покрај судскиот процес за заемите тоа е втора можност за решвавње на
состојбите на ТЕ ТО АД што ќе овозможи акционерите да осетат ефекти од финансиските
резултати остврени во периодот од 2013 до 2016 година.
Дали тие заинтересирани субјекти се “чичко спасител“ или не, е помалку важно, тие субјекти
се оние кои минатите 12 месеци, поради исклучително поволните услови на пазарите на гас
и електрична енергија, генерираа огромни профити од работењето на вакви проекти како ТЕ
ТО АД, а и во изминатите четири години со правилно ангажирање на капацитетите
постигнуваа солидни финансиски резултати.
Во моментот слични какпацитети како ТЕ ТО АД почнуваат да се реализираат во Словенија,
Хрватска и Србија, ако некој има интерес денеска да почнува да гради вакви објекти и да
чека три до четири години за да почне да ги користи, сигурно дека постои поголем интерес
на вистински професионалци во оваа област да финансираат во ТЕ ТО АД и веднаш да можат
да работат со него.
Што е причината што досега овие заинтересирани субјекти не успеаа во своите намери да го
преземат ТЕ ТО АД ќе се види во блиска иднина. Една од причините е сигурно огромната
акумулирана загуба во компанијата остварена во краток перод на време.
ТЕ ТО АД е објект од ислучителен интерес за државата, со оглед на сериозно намаленото
производство на електрична енергија во државата. Поради тоа сигурно дека и државата ќе
се интересира зошто ТЕ ТО АД во изминатиот период работел малку, а генерирал многу
загуби.
Топлификација АД и покрај тоа што и по судски пат бараше не ги доби бараните податоци од
ТЕ ТО АД поврзани со работењето на оваа акционерско друштво во последните три години.
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Топлификација АД ги обезбеди сите барани податоци на акционерот БХЛ. Објавените
податоци од работењето на Топлификација АД дистрибуирани до акционерите претставуаат
потврда за тоа. Додатно на тоа овие податоци покажуваат дека основа на работењето на
органите бил Законот за трговски друштва и исто така покажуваат дека информациите за
мрежата кои се наменети за сопственикот и кои во целиот период на користење на мрежата
се доставувани до сопственикот, не смеат да се доставуваат до други субјекти без дозвола на
сопственикот.
Смешните податоци за загубите во мрежа нема да ги коментираме. Од анализата на
работењето на топлификациониот систем во периодот од 2013 до 2016 година, која сигурно
ќе се реализира во блиска иднина, ќе се види како е работено во овој период.
Во долгиот период кога Топлификација АД имаше голем број вработени акционери
никогаш не се појавиле шпекулации дека некој врши притисок врз нив за отстапување на
правото за гласање. Сега во текстот доставен до акционерите изработувачите потврдуваат
дека има такви шпекулации. Акционерите знаат дека никој не смее да ги попречува во
остварувањето на своите права. Доколку тоа се случува сами треба да се заштитат согласно
позитивните законски прописи кои ја регулираат оваа проблематика. Притисоците врз
акционерите можат да имаат сериозни последици и по акционерските друштва и по оние
кои ги вршат притисоците.
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