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Predmet: Информација

Во врска со информацијата која неименувана група акционери ја дистрибуира до одреден број на
акционери ви ја доставуваме следната информација.
На собранието на акционери во јуни 2013 година, беа усвоени документите за работењето на
Топлификација АД во 2012 година. Помеѓу донесените одлуки беше и одлуката за поделба на
дивиденда во бруто износ од 60 денари по акција.
Веднаш по собранието одржано во јуни 2013 година, во законски рок, акционерот Кардикор
Инвестмент Лимитед (сега овие акции се пренесени на Битар Холдинг Лимитед) поднесе тужба за
поништување на одлуките донесени на оваа собрание.
По објавената информација за донесените одлуки на собранието реагираше најголемиот доверител
на Топлификација АД, Комерцијална Банка АД со писмо во кое го изнесе својот став дека не се
согласува со подела на дивиденда и дека доколку се реализира поделбата на дивиденда ќе ги
искористи своите права согласно договорите за кредитирање на Топлификација АД. Согласно
стандардната банкарска пракса, која се применува при големи и долгорочни кредитирања,
кредиторот има право да го ограничи исплаќањето на дивиденди, а доколку тоа не се почитува има
право веднаш да ја прогласи целокупната кредитна изложеност на клиентот за достасана.
Во таквата фактичка состојба беше целосно оневозможено да се реализира донесената одлука на
собранието во јуни 2013 година за исплата на дивиденда. Тужбата на акционерот Кардикор
Инвестмент Лимитед за поништување на одлуките на собранието одржано во jуни 2013 година и
ставот на Комерцијална Банка АД практично оневозможија реализација на одлуката.
Со добивањето на проектот за изработка на физибилити студии за оправданост на реализација на
дистрибутивни системи за природен гас во сите општини на РМ во јули 2013 година, се створија
услови за додатни финансиски извори за реализација на одлуката за дивиденда. На крајот на 2013
година и почетокот на 2014 година беше наплатена првата рата од проектот во висина од над
200.000 евра. Со оглед на фактот дека и реално почнаа да се реализираат дополнителни приходи во
Топлификација АД, беше побарано од Комерцијална Банка АД да се симне забараната за исплата на
дивиденда. Но ставот на банката не се промени, бидејќи сметаа дека целокупниот приход од
проектот за гасификација во висина од околу 1 милион евра не е гаранција да се наплатат
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побарувањата на банката по основ на дадените кредити кои во тој момент се повеќе од 15 милиони
евра.
Процесот со тужбата за поништување на одлуките од собраните одржано во јуни 2013 година
финално заврши со правосилна пресуда од март 2016 година со која се потврди дека тужбата на
Кардикор Инвестмент Лимитед беше неоснована. Во меѓувреме дел од акционерите почнаа судски
постапки за наплата на дивидендата согласно одлуките од јуни 2013 година.
Од вкупниот број на акционери на Топлификација АД кој е околу 2700, до денеска тужби имаат
поднесено околу 200 акционери. Со оглед на фактот дека скоро сите тужби беа поднесени пред да
заврши судскиот процес за потврдување на одлуките од собранието во 2013 година, дел од судските
предмети беа прекинати од судот до донесување на одлука по предметот за поништување на
одлуките на собранието.
Се до завршувањето на судскиот процес за потврдување на одлуките од собранието одржано во јуни
2013 година со правосилна пресуда, Топлификација АД поднесуваше одговор на тужбата со
образложение дека се води судски спор за докажување на валидност на одлуките од собранието.
Дел од судските спорови судиите ги прекинаа до донесување на правосилна пресуда за одлуките од
собранието. За дел од тужбите за кои судиите не донесоа одлука за прекинување на спорот
Топлификација АД со истиот аргумент го продолжуваше процесот. Тоа беше неопходно бидејќи
доколку Топлификација АД не го добиеше овој спор за полноважност на одлуките од собранието
одржано во јуни 2013 година, одлуката за дивиденда ќе беше неважечка и сите евентуално
наплатени износи пред тоа ќе мораа повторно да се тужат сега од страна на Топлификација АД кон
акционерите кои ја наплатиле дивидендата за по судски пат истата да се наплати.
Бесмислица се тврдењата на неименуваната група акционери во Топлификација АД дека
раководството на Топлификација АД не сакало да ја подели оваа дивиденда. Ако тоа беше цел на
Топлификација АД немаше да се тужи со Кардикор Инвестмент Лимитед за валидност на одлуката
за дивиденда. Ако во тој спор добиеше Кардикор Инвестмент Лимитед и наплатените дивиденди
од акционерите до тој момент ќе требаа да се враќаат.
Од вкупниот број акционери кои по судски пат сакаа да ја наплатат дивидендата околу 170 или 85%
се поранешни вработени во Топлификација АД, а најголемиот дел од нив сега се вработени во
фирмите на Балкан Енерџи Груп АД. Најголемиот дел од акционерите ги застапува еден адвокат,
исто така поранешен вработен во Топлификација АД. За жал оваа група акционери, поранешни
вработени во Топлификација АД, освен што сакале да ги наплатат своите побарувања за дивиденда,
имале цел и да направат штета на Топлификација АД. Штетата произлегува од фактот што истиот
адвокат секој од тужителите поединечно го ангажирал дури и за побарувања од 120 денари и со тоа
за секој таков предмет се водел посебен судски спор.
Изворот за наплата на дивиденда од тужителите, за кое пишуваат во Информацијата неименуваните
акционери, се средства од изгубен судски спор на фирма на Балкан Енерџи Груп АД од
Топлификација АД за неплатени комунални услуги за смет, за периодот кога Комунална хигиена не
ги заведуваше фирмите на БЕГ АД како свои корисници, а средствата ги бараше од Топлификација
АД. Со оваа судска пресуда Топлификација АД ги наплати овие побарувања од фирма на БЕГ АД.
Овие средства во извршна постапка беа искористени за наплата на побарувања по основ на
дивиденда од околу 50 акционери. Побарувањата на најголемиот дел од овие акционери по основ
на дивиденда беа од 120 денари до 40.000 денари.
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