
РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ 
 

За Акционерското Собрание на ден 26.08.2021 година 
 
Акции со право на глас:             535.245 100,00%      
Претставени акции по пат на писмена коресподенција:  283.200   52.91% 
 
ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 
 
За претседавач: Дејви Давидовски 
 

ЗА гласале    __283.200__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

За бројачи на гласови: Горан Динев и Тони Велкоски 
 

ЗА гласале    __283.200__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 
РАБОТЕН ДЕЛ 
 
ТОЧКА БРОЈ 1 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 09.07.2021 година.                                                                 
 

ЗА гласале    __283.200__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 
ТОЧКА БРОЈ 2 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Донесување на одлука за избор и именување на два члена на Одборот на директори. 
 
– Предлог 1 – Мартин Јованов 

              
ЗА гласале    __283.200__ или ___100___% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __________  или ________  % гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _  _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

– Предлог 2 – Сашко Ѓорчевски 
              
ЗА гласале    __283.200__ или __100___% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __________  или ________  % гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _  _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 



– Предлог 3 – Тони Младеновски 
              
ЗА гласале    __    _      _  _ или _____     __% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __283.200__ или __100____% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _  _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 


