ИЗЈАВА
ЗА ПОВРЗАНОСТ СО ДРУГИ ПРАВНИ/ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Врз основа на Одлуката на начинот на утврдување поврзани лица („Службен весник на РМ“ бр.31/08, 72/13, 121/15
и 203/15) и во согласност со Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр.67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и
153/15)
1.

____________________________________________________________________________________________
(правно лице)
со ЕДБ __________________ и со ЕМБС ____________________________________
застапувано од _________________________________________________________

Ја дава следната изјава за поврзаност со други правни/физички лица
A.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ОД ТЕКОВНА СОСТОЈБА/АКЦИОНЕРСКА КНИГА

Сопственици

Ред.
бр.

Назив на правно лице/ име и презиме на
физичко лице


Ред.
бр.

B.

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Органи на управување Надзорен одбор/Одбор на директори, Управен одбор/Управител
Назив на правно лице/ име и
презиме

ЕМБГ/ЕМБС

Адреса

Овластување

Ова правно/физичко лице или основачите на ова правно лице директно или индиректно (контрола во
правно лице која се остварува преку друго лице коешто има директна контрола во правното лице)
остварува контрола, има други релации по основ контрола и/или има финансиска поврзаност.
1.

По основ на директна или индиректна контрола:

поседување на мнозински влог во друго правно лице или

поседување на мнозинско од правата на глас во друго правно лице или

право на назначување и разрешување на мнозинство членови на органи на управување во друго
правно лице вклучувајки и склучен договор со еден или повеќе акционери на другото правно лице
за отстапување или здружување на нивните права на глас заради остварување на заеднички
интереси или

право да се остварува директно и индиректно значително влијание врз управувањето и
донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки во друго правно лице

остварува контрола во:
Ред.
бр.

Назив на правно лице

ЕМБС

ЕДБ

Процент
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2.

Други релации на поврзаност по основ на контрола:

две или повеќе лица кај кои мнозинството на членови на органите на надзор и управување се исти

Ред.
бр.

Назив на правно лице




Ред.
бр.

Ред.
бр.

Ред.
бр.

ЕДБ

правните лица и лицата кои што се членови на органите на надзор и/или управување во тие
правни лица.
две физички лица се сметаат за поврзани и доколку едното физичко лице е брачен другар или
лице со кое живее во вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител или лице под
старателство на другото физичко лице.

Назив на правно лице/физичко лице



3.

ЕМБС

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

лица кои се контролирани од исто или од исти лица.
Назив на правно лице

ЕМБС

ЕДБ

По основ на финансиска поврзаност:

најмалку 50% од побарувањата или обврските на ова правно лице во последните дванаесет
месеци произлегуваат од трансакции со другото лице поради што претставува единствен ризик
со:
Назив на правно лице



ЕМБС

ЕДБ

Побарувања
/обврски

Процент

изложеноста одобрена на ова правно лице (должник) е целосно или делумно гарантирана од
другото лице или дадена друга форма на обезбедување од другото лице или дадена друга форма
на обезбедување од другото лице давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ кој што би
предизвикал финансиски проблеми кај давателот на обезбедувањето доколку дојде до активирање
на обезбедувањето

поради што претставува единствен ризик со:
Ред.
бр.

Назив на правно лице





ЕМБС

ЕДБ

Побарувања
/обврски

Процент

значаен дел од производите/услугите на едното правно лице се купуваат од другото лице при што
на пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги,
постои голема веројатност дека стечајот или ликвидацијата на едното правно лице ќе предизвика
финансиски проблеми кај другото лице или би предизвикало стечај или ликвидација на другото
правно лице или
две или повеќе лица имаат заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските при што
во случај на недостапност на тој извор не може лесно да најде друг извор на средства
2

поради што претставува единствен ризик со:
Ред.
бр.

V.

Назив на правно лице

ЕДБ

ЛИЦА ПОВРЗАНИ СО БАНКАТА

подружници на банката и други лица со кои банката има блиски врски

Ред.
бр.

Назив на правно лице/физичко лице



Ред.
бр.

Ред.
бр.

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

акционери со квалификувано учество во банката и лица поврзани со нив и сите лица во кои
банката остварува контрола и лицата поврзани со нив

Назив на правно лице/физичко лице



G.

ЕМБС

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

лица со посебни права и обврски во банката заедно со лицата поврзани со нив
Име и презиме

ЕМБГ

Адреса

Овластување

Ова правно лице или основачите на ова правно лице не остваруваат директна или индиректна
контрола во друго правно лице, ниту пак има финансиска поврзаност.

Со потпишување на оваа изјава потврдуваме дека податоците во истата се точни и вистинити и се
обврзуваме да ја известува Банката за секоја промена што ќе настане, а се однесува на дадените податоци во
Изјавата.
Согласни сме со правото на Банката да ги користи горе наведените лични податоци (вклучувајќи го и
ЕМБГ) со цел да се изврши оценка на нашата кредитоспособност и со нас поврзаните лица.

______, __________
Место
Датум

__________________
Потпис
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