
      Врз основа на член 53 од Статутот на друштвото во врска со член 456 став 5 од 

Законот за трговските друштва, Одборот на директори на ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД 

с.Црвени Брегови Неготино на ден 27.05.2020 година го усвои следното 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е 

до Собрание на акционери 

за склучување на голема зделка  
 

      Оваа зделка треба да се склучи помеѓу Друштвото ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД с.Црвени 

Брегови Неготино кое се јавува како продавач и Друштвото Друштво за производство на 

електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско во својство на купувач врз 

основа на предлог Договор. 

      Предмет на оваа зделка е склучување на Договор за деловно техничка соработка со кој 

се обезбедува пласман на 40.000 тони силажа добиена од пченка, `рж, тририкале, јачмен, 

пченица, сирак или други култури од производствениот асортиман на Друштвото по цена 

од 30,00 евра за тон зголемени за 18% ддв за силажа од пченка која цена ќе биде 

референтна и за останатите култури и соодветно корегирана според процентот на добиен 

био гас по метрички тон од соодветната култура споредено со производството на био гас 

од силажа на пченка.  

      Вредноста на зделката изнесува приближно 1.416.000,00 евра при што е предвидено 

плаќањето на купопродажната цена да биде на начин што дел од цената купувачот ќе ја 

плати авансно а дел во рок од 12 месеци по приемот на вкупната количина од одредена 

култура. 

      Одборот на директори му предлага на Собранието на акционери да ја разгледа 

предложената  зделка со предлог истата да биде усвоена од причина што Одборот е убеден 

во економската рентабилност на истата и истата овозможува повеќе годишно планирано 

производство со загарантиран пласман што ќе предизвика профитабилно работење на 

друштвото кое од интерес на акционерите. 

      Се известуваат акционерите дека имаат право да не се согласат со предложената 

зделка. 

                                                                                                    Одбор на директори 

                                                                                                            Претседател 

                                                                                                       Никола Деребанов 

 

                                                                                                         ______________ 




