
Согласно одредбите на член 388 - а и 388 - б од Законот за трговските друштва, како друштво 

чии акции котираат на берза, Скопски пазар А.Д. на својата официјална интернет страна 

www.skopskipazar.com.mk ја објавува следната:  

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
ЗА УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО 

  

На насловната страна на интернет страницата на Друштвото www.skopskipazar.com.mk е објавен 

ПОВИКОТ за Собрание на акционерите на Скопски пазар АД Скопје кое ќе се одржи на 11.12.2019 

година (среда).  

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен е да го пријави 
своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.  

Пријавите се вршат во Дирекцијата на Друштвото на ул.Ѓорче Петров бр. 7 Скопје во трговско - 
административниот центар СП Планет . 

Доколку пријавувањето е непосредно пред почетокот на седницата на Собранието, пријавувањето се 
врши во Дирекцијата на Скопски пазар АД Скопје на ул.Ѓорче Петров бр. 7 Скопје. 

Пријавување на акционерите за учество на Собрание на акционери на денот на одржување на 
Собранието  ќе се врши најдоцна до почетокот на седницата на Собранието.   

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на 
Друштвото и Законот за трговски друштва.  

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши согласно Статутот и Законот за трговски друштва.  

Право на учество во работата и право на глас во Собранието има секој акционер лично или од него 
овластено лице кое ќе го застапува на Собранието, со писмено полномошно, за што мора да го извести 
Друштвото по писмен пат или електронски. За полномошник на Собранието може да бидат овластени 
лица кај кои постои конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на 
акционерите дека кај нив постои конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во 
писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја 
предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието за која им 
важи полномошното.   

Податок  за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку 
полномошник се достапни на посебен линк на интернет страницата на Друштвото  
www.skopskipazar.com.mk .    

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право 
на глас, имаат право по писмен пат да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по 
точките од дневниот ред до свикувачот на собранието - Управниот одбор.  

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред,предлози на 
одлуки и прашања најдоцна во рок од 8 дена од објавувањето на јавниот повик за одржување на 
седница на Собранието на акционери.  

Материјалите за Собранието на Друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговски 
друштва им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на повикот за собрание секој 
работен ден во Дирекцијата на Друштвото и на интернет страницата на Друштвото: 
www.skopskipazar.com.mk и се достапни на посебен линк, кој може да се превземе.  
  

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                   СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ  

                                       

http://www.skopskipazar.com.mk/

