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TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за првата година на сопствениците на 

корпоративни обврзници - втора емисија 

 
 
На 15.2.2021 година ТТК Банка АД Скопје ја исплати каматата за првата година за 
корпоративните обврзници од втората емисија по фиксна каматна стапка од 2,7% на 
годишно ниво. Право на исплата на камата имаа сите лица регистрирани во книгата на 
иматели на корпоративна обврзница - втора емисија во Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје заклучно со 13.2.2021 година. 
  
Оваа втора емисија корпоративни обврзници беше реализирана во февруари 2020 
година кога за кратко време се запишаа и уплатија 100 % од понудените 1.500 
обврзници по номинална вредност од 1.000 евра, со рок на доспевање од шест години, 
а во вкупна вредност од 1.500.000 евра. 
  
Во септември 2021 година следува исплатата на каматата за втората година за 
корпоративните обврзници од првата емисија, коишто во постапка на јавна понуда се 
понудија по фиксна каматна стапка од 3,5% годишно, со рок на доспевање од пет 
години и три месеци, по номинална вредност од 1.000 евра, а во вкупна вредност од 
1.500.000 евра. Приходите од вложување во обврзница се стабилни и предвидливи 
што ги прави популарни за инвеститорите кои сакаат да остварат сигурни приходи и 
при оваа емисија бројот на заинтересирани инвеститори трикратно ја надмина 
понудената количина обврзници. 
  
Обврзниците се котирани на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од 
вредност АД Скопје. 
  
Двете успешни емисии на долгорочни должнички хартии од вредност – корпоративни 
обврзници се потврда за успехот и резултатите на ТТК Банка АД Скопје којашто 
продолжува со активната поддршка на физичките и на правните лица при 
остварувањето на нивните финансиски цели и потреби. 
 
 
 
* објавено на 18.2.2021 година. 

 


