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Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија

Почитувани акционери

Група акционери со 8839 вкупен број на акции, на почетокот на септември поднесоа барање за
свикување на собрание на акционери во вонпарнична судска постапка.
Барање за свикување собрание на акционери може да се поднесе од акционер или група акционери
кои поседуваат 10% од вкупниот број на акции на акционерското друштво. Согласно на оваа одредба од
ЗТД оваа група на акционери нема можност да бара свикување на собрание на акционери.
Согласно член 347 од ЗТД членовите на Надзорен Одбор се должни во рок од три дена да свикаат
Собрание на акционери доколку поради било кои причини бројот на членови на надзорниот одбор кои
имаат мандат за извршување на функцијата падне под законскиот минимум од три члена.
Групата акционери со 8839 гласа барањето за свикување на собрание на акционери го базира согласно
член 347 кој може да се примени само во услови кога бројот на членови на Надзорниот Одбор со
мандат, од било кои причини, падне под законскиот минимум. Согласно моменталната тековна состојба
на Топлификација АД во централниот регистар сите пет члена на надзорниот одбор имаат мандат и
барањето за свикување собрание на акционери согласно членот 347 е апсолутно беспредметно.
Повикувањето на групата акционери дека е направена повреда на член 384 од ЗТД дека се испуштени
сите рокови за свикување и одржување на годишно собрание е уште повеќе беспредметно бидејќи на
13.05.2016 година е објавен повик за свикување на собрание на акционери на Топлификација АД и се
објавени сите документи неопходни за одржување на собранието. Со одлука на УО на Топлификација
АД одржувањето на Собранието е одложено за 12.07.2016 година. На овој датум иако во фазата на
пријавување за учество на собранието има кворум за одржување на собранието, пред почетокот на
собранието одредена група на акционери го напушти собранието и се изгуби кворумот за одржување на
собранието. Во такви случаи вообичаено се закажува продолжеток на собранието за два дена. Оние кои
го напуштија собранието на 12.07.2016 година побараа продолжението да се одржи за седум дена за да
ги до уредат документите кои за тоа собрание беа неуредни. Таквото барање беше прифатено и
продолжетокот на собранието се закажа на 19.07.2016 година. На 19.07.2016 година поради поголем
број незаконитости кои се случија мнозинство од почетниот кворум на собранието го напушти
собранието со што и тој обид за одржување годишно собрание пропадна.
Инаку дневниот ред на собранието кое го бараат групата акционери е целосно содржан во дневниот
ред на собранието закажано од Топлификација АД за 04.10.2016 година. Се разбира дека на ниедно
собрание не може да се избираат нови членови на Надзорен одбор ако постојните нормално ја
извршуваат својата функција.

При ваква фактичка состојба во врска со барањето на групата акционери со 8839 гласа прифаќањето на
барањето на групата од судијата во вонпарнична постапка да можат да свикаат собрание на акционери
претставува сериозно непочитување на законските прописи.
Судијата кој судел во оваа вонпарнична постапка без да има било каков доказ дека може да го примени
членот 347 од ЗТД го применил истиот, што претставува сериозна несовесност при вршењето на
функцијата.
Додатно на тоа судијата имал доказ дека со Решение 11П 527/16 од 30.08.2016 на Основен Суд Скопје
2 е забрането повикување на било каква одлука од 19.07.2016 година.
Од текот на настаните кој е изложен во барањето на групата акционери и од одговорот на
Топлификација АД на барањето на група акционери е повеќе од јасно дека во конкретниот случај не
може да стане збор за закаснето свикување на годишното собрани на акционери бидејќи собранието е
навреме свикано, а настаните кои се случуваа на 12.07.2016 година и на 19.0.2016 година доведоа до
тоа да тоа оваа собрание да се закаже на 04.10.2016 година.
Решението донесено во оваа постапка не е правосилно и нема никакво влијание на одржувањето на
собранието на Топлификација АД закажано за 04.10.2016 година.
Топлификација АД ќе вложи жалба на оваа решение до апелација во законскиот рок од 15 дена.
Со оглед на сериозното непочитување на законските прописи направено при донесувањето на оваа
решение Топлификација АД ќе преземе и други правни активности во врска со оваа решење.
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