СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

„Ликвидација на трговските друштваи
осврт на актуелни прашања на пазарот на капитал акционерски права – правна заштита“

Организирано од Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во
соработка со Комисија за хартии од вредност на РСМ

9-ти ноември 2021 година
Хотел Мериот, Скопје

ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници
од сите апелациони подрачја, како и за судии од Управниот суд и Вишиот управен суд
КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Ликвидацијата на трговските друштва како “помалку” судска постапка за
разлика од стечајната постапка е еднакво актуелна и значајна како модел на престанок
на трговските друштва. Ликвидацијата на трговските друштва е уредена доминантно со
Законот за трговските друштва, но има и случаеви како што е ликвидацијата на
брокерските куќи да биде уредена со Законот за хартии од вредност. Освен како
модел на престанок, ликвидацијата на едно трговско друштво може да имплицира до
промена на одредени воспоставени односи поврзани со акционерски статуси.
Акционерските права и нивното остварување и градењето на правна пракса е
тема која наидува на особен интерес кај акционерите, кај акционереските друштва кај
кои треба да се остварат тие права, во Комисијата за хартии од вредност како
претсудско ниво на акционерска заштита, како и кај судовите кои веќе градат судска
пракса на оваа проблематика која добива се повеќе на значење и како тема е секогаш
актуелна.
Дали и во која мерка котираните акционерски друштва на Македонската берза
АД Скопје акционерската “правда” ја доживуваат како компаниска “неправда” зависи
од уверувањето дека законите од областа на пазарот на капитал се јасни и прецизни и
дека судиите и другите институции спроведувачи на законите се доволно обучени да
ги толкуваат и применуваат законите.

МАТЕРИЈАЛИ
Презентации на излагачите поврзани со темата на советувањето
Релевантна легислатива:
-

Закон за парничната постака
Закон за трговските друштва
Закон за стечај
Законот за хартии од вредност
Закон за преземање на акционерските друштва и
Законот за општата управна постапка.
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МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Хотел “Мериот” - Скопје
Напомена:
На советувањето заради почитување на протоколите за заштита на здравјето и за
спречување на ширење на вирусот COVID 19, учесниците задолжително треба да носат
заштитна маска и да се придржуваат до сите превентивни заштитни мерки одредени
од организаторот.
Воедно, Ве известуваме дека согласно протоколите за одржување настани на
затворено со себе треба да го понесете сертификатот/потврдата за извршена
имунизација, односно примена најмалку прва доза вакцина или сертификат/потврда
за прележан Ковид-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето.

ИЗЛАГАЧИ
д-р Марко Андонов, редовен професор и декан на Факултет за правни науки,
Универзитет Американ Колеџ Скопје
М-р Наташа Савовска Димитровска, Судија на Апелационен Суд Скопје
г. Мате Стојановски, главен правен советник, Комисија за хартии од вредност на РСМ
ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТУВАЊЕТО
м-р Mamudiе Ibraimi , помлад соработник за спроведуване обуки во одделение за
континуирана обука, e-mail адреса mamudije.ibraim@ jpacademy.gov.mk.

ПРОГРАМА
9-ти ноември 2021 (вторник)
09:45-10:00

Пристигнување на учесниците

10:00-12:00 (I) Престанок на трговските друштва (ликвидација, стечај и бришење на
неактивни субјекти од надлежен регистар) – општо





Ликвидација на трговските друштва – поим, карактеристики и постапка
според Законот за трговските друштва
Ликвидација на брокерски куќи според Законот за хартии од вредност
Распределба на хартии од вредност по завршување на постапки за стечај и
ликвидација како дозволен нетрговски пренос
Правниот третман на акциите и правата кои од нив произлегуваат како имот
на трговското друштво по ликвидација (случај на ткн. “заспан”акционер)–
состојба во акционерска книга

12:00-12:30

Кафе пауза

12:30-13:о0

(II) Акционерски прaва (имотни, неимотни - корпоративни)

 Остварување на имотни акционерски права и правна заштита
 Остварување на неимотни (корпоративни) акционерски права и правна
заштита
(III) Акционерски обврски и одговорности според Законот за трговските
друштва и според посебните закони (акционери со квалификувано учество и
мнозински акционери – обврска за преземање односно давање на јавна понуда
за откуп на акции)
13:00-14:00 (IV) Пазарот на капитал со осврт на котираните акционерски друштва во
Република Северна Македонија - вовед и карактеристики

 Котирани акционерски друштва и акционерески друштва со посебни
ообврски за известување – транспарентност и добро корпоративно
управување
 Нов Кодекс за корпоративно управувањеи акционерски (инвеститорски)
права;
 КХВ - стварна надлежност и функции (претсудска заштита на
акционерски права)
 КХВ - овластување за вклучување на постапка пред суд
14:00-15:00 (V) Отворени прашања од судската пракса поврзани со правната
заштита на акционерските права


Акционерска правда од аспект на правните интереси на акционеркото
друштва (употреба или злоупотреба на акционерските права?)
 Правата на малцинските акционери наспрема правата на мнозинските
акционери (при исплата на дивиденда и клучните одлуки за друштвото)
 Поништување на берзански трансакции
15:00-15:30 Отворена дискусија, заклучни согледувања
Д-р Марко Андонов,редовен професор и декан
на Факултет за правни науки, Универзитет
Американ Колеџ Скопје
Наташа Савовска Димитровска, судија во
Апелационен суд Скопје
Г. Мате Стојановски, главен правен советник,
Комисија за хартии од вредност на РСМ
15:30-16:00 Пополнување прашалници

