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Predmet: Информација
Во врска со писмото испратено од ТЕ ТО АД до група акционери, Топлификација АД ги информира
акционерите за следното:
Податоците дадени во претходната информација од Топлификација АД за заемите и износите на
кредитите употребени за градба на електраната се целосно точни и затоа се дадени и износите.
Формулациите “многу поголеми“ и “многу помали“ изнесени во текстот од ТЕ ТО АД се несериозни за
информирање на акционери кое се однесува на податоци за инвестиции на акционерите во акционерското
друштво.
Точноста на наведените износи лесно се докажува со достапност на документите кои се споменати во
информацијата на Топлификација АД.
Договорот со кој рускиот партнер ја кредитираше изградбата на ТЕ ТО АД е јавно достапен и може да се
види кои износ во него е за капитализирана камата во периодот на градба, кој износ во него е за
осигурување на кредитот кој Германскиот кредитор го направил за да го намали својот ризик и на крај кој
износ од кредитот е употребен за градба на ТЕ ТО АД.
За износите со кои Топлификација АД го финансирала градењето на ТЕ ТО АД е исто така се веќе објавено.
Заемите кои се предмет на судскиот процес се околу 22 милиони евра без камати. Кредитот кој ТЕ ТО АД го
има од Комерцијална банка АД во висина од 7 милиони евра е обезбеден од Топлификација АД и еден дел
од обезбедувањето е наплатено од Комерцијална Банка АД . Финално покрај другото обезбедување на
кредитот на ТЕ ТО АД во Комерцијална Банка АД, Топлификација АД стави како гаранција депозит од 1
милион евра, од кои околу 650.000 евра се наплатени од Комерцијална Банка АД во август 2012 година.
Во врска со коментирањето на пресудите на Апелациониот суд од страна на ТЕ ТО АД, Топлификација АД во
својата информација се воздржа од коментирање на истите но тоа не значи дека не се почнати законски
постапки поврзани со овие пресуди, надвор од постапката за ревизија пред Врховниот суд која е во тек.
Постапките кои ќе се спроведат во наредниот период во врска со двете пресуди на Апелациониот суд,
надвор од процесот на ревизија пред Врховниот суд, ќе бидат поткрепени со сериозни анализи на
истите изработени од соодветни стручни лица.

1

Веќе се добиени првите мислења за овие пресуди и за постапките кои треба да се спроведат во врска со
пресудите во наредниот период. Од овие мислења е јасно дека е неопходно спроведувањето на овие
постапки бидејќи мислењата упатуваат на тоа дека одлуката на Апелациониот суд не соодветствува на
изведените и потврдени докази во судската постапка.
Интегрално пренесениот навод на Апелација за сведочењето на законскиот застапник на Топлификација
АД е најдобар доказ за сериозните проблеми кои ги има оваа пресуда на Апелациониот суд. Од тој
навод треба да произлезе дека сведочењето претставувало поинакво толкување на Интеркредитниот
договор. Бидејќи од сведочењето на законскиот застапник на Топлификација АД има судски записник
многу лесно се докажува дека оваа тврдење не е точно. Тоа е еден од повеќето елементи кои ќе се
третираат во законски постапки, надвор од ревизијата, за втората пресуда на Апелациониот суд.
Се разбира дека освен постапките за двете пресуди на Апелациониот суд, во тек се и други активности
поврзани со сериозното влошување на финансиската состојба на ТЕ ТО АД во периодот од 2012 до 2016
година.
Заклучно со 31.12.2016 година ТЕ ТО АД има генерирано над 50 милиони евра акумулирана загуба . Тоа
претставува сериозен проблем кој треба да ги интересира акционерите на Топлификација АД и по основ
на тоа што Топлификација АД е акционер во ТЕ ТО АД, а уште повеќе по тоа што ТЕ ТО АД должи во
моментот на Топлификација АД над 22 милиони евра без камати.
Топлификација АД со дописи до ТЕ ТО АД, а подоцна и по судски пат, подолг период на време се
обидува да ги добие бараните документи со кои би можело да се види кои се причините за генерирање
на оваа огромна загуба во ТЕ ТО АД. До овој момент бараните документи не се добиени. Се разбира
дека и оваа активност мора да се заврши во наредниот период.
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