Образец за гласање преку коресподенција на акционер-физичко лице за годишно собрание на акционери
на Р.Ж.Економика А.Д.Скопје закажано за 06.07.2020 година со почеток во 10.00 часот.

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, (име и презиме)
________________________________________, со живеалиште ________________________________,
ЕМБГ __________________, лична карта/патна исправа број _______________________ издадена од
________________ со _____________ акции издадени од Р.Ж.Економика А.Д.Скопје кои се во моја
сопственост/полномошник на денот на одржување на седницата на годишното собрание на акционери
06.07.2020 година, по точките на дневниот ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик
за свикување на седницата на годишното собрание на акционери, гласам на следниот начин:
Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДРЖАН”.
ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ
Избор на претседавач на Собранието:
- Предлог – Јасмина Андонова

Гласам ___________.

Двајца бројачи на гласови и заверувачи:
- Предлог – Горан Динев, Тони Велкоски

Гласам ___________.

Записничар:
- Предлог – Горан Динев

Гласам ___________.

РАБОТЕН ДЕЛ
1. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и
годишниот извештај за работата на Друштвото за период од 01.01-31.12.2019 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за
2019 година.

Гласам ___________.

2. Донесување на одлука за одобрување на работата на Одборот на директори за 2019 година.
Гласам ___________.
3. Разгледување на ревизорскиот извештај за 2019 година од Грант Торнтон-Скопје.
4. Донесување на одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година.
Гласам ___________.
5. Донесување на одлука за избор на ревизор за 2020 година.
- Предлог1 ____________
Гласам ___________.
- Предлог2 ____________
Гласам ___________.
- Предлог3 ____________
Гласам ___________.

Датум
________ 2020 година

Акционер
________________________________
(име и презиме и своерачен потпис на акционерот)

Уредно пополнетиот образец за гласање со коресподенција, акционерот треба да го достави на следнава
e-mail адреса: rzecoaop@t.mk, со пополнето име и презиме и своерачен потпис на акционер-физичко
лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот
застапник на акционерот-правно лице.
Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификацијата,
секој акционер-физичко лице е потребно да достави и копија од документ за идентификација (лична
карта / патна исправа).
Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификацијата,
секој акционер-правно лице е потребно да достави копија од важечка тековна состојба за правното лицеакционер и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа) на законскиот застапник
на правното лице.
Акционерот кој ќе гласа во својство на полномошник да достави и копија од полномоштвото и
известување до Друштвото за дадено полномоштво.
Образецот заедно со наведените документи за идентификација да се достави на горенаведената e-mail
адреса најдоцна до 03.07.2020 година.

