
 

 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ за  учество на собранија на акционерски друштва 
одржани во септември 2009 година 
 
 

Извештајот се составува согласно Правилникот за начинот на спречување на 
злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и 
за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од 
вредност. 
Во текот на месец септември беа одржани собранија на акционери на следните 
акционерски друштва во кои НЛБ Пензиски Фонд-отворен задолжителен 
пензиски фонд има сопственичко учество и обврска за учество: 

- Земјоделски комбинат Пелагонија А.Д. Битола 
 
 
ОПШТ ДЕЛ 
 
Општи податоци за акционерските друштва во чии акции се инвестирани средствата на 
НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен задолжителен пензиски фонд, кои одржале 
собранија на акционери во текот на септември 2009 година, а за кои друштото има 
обврска за задолжително присуство. 
 
I.ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ “ПЕЛАГОНИЈА” А.Д. БИТОЛА 

Име на акционерското Друштво 
 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ 
ПЕЛАГОНИЈА А.Д. СКОПЈЕ 

 

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во % 

 
 
1,210% 

 
Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 
 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните средства на 
Фондот во % 

 
0,40% 

 

 
Датум на одржување на Собранието 

 
25.09.2009 година 
 

 

Дневен ред на Собранието I. Процедурален дел 
1. Отварање на Собранието 
2. Избор на работни тела 

- Избор на претседавач на Собранието 
- Верификациона комисија 
- Записничар (Нотар) и 
-  Избор на бројачи на гласови 
3. Извештај на Верификациона комисија 
II. Работен дел 

1. Усвојување на: 
- Записник од седница на Собранието на 

Акционери на ЗК” Пелагонија” А.Д. Битола 
одржана на ден 25.06.2009 година 

    2.Консолидирани годишни сметки и 
консолидирани финансиски извештаи на ЗК 



 

Пелагонија АД Битола за 2006 и 2007 со предлог 
за усвојување. 

Претставник на Собранието Александар Миневски Самостоен референт за 
инвестирање НЛБ  Нов Пензиски Фонд А.Д.   

.  
 
 
 
 

 
I. ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ “ПЕЛАГОНИЈА” А.Д. Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                    НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Претставникот на НЛБ Пензиски Фонд по точките од дневниот ред кои се однесуваат 
на процедуралниот дел од дневниот ред на Собранието гласаше ЗА 

I. Процедурален дел 
1. Отварање на Собранието 
2. Избор на работни тела 

- Избор на претседавач на Собранието 
- Верификациона комисија 
- Записничар (Нотар)  
- Избор на бројачи на гласови 
3. Извештај на Верификациона комисија 

II. Работен дел 
1. Усвојување на: 

- Записник од седница на Собранието на Акционери                    ЗА 
на ЗК” Пелагонија” А.Д. Битола  
одржана на ден 25.06.2009 година 

2. Консолидирани годишни сметки и консолидирани финансиски извештаи на ЗК 
Пелагонија АД-Битола за 2006 и 2007 година со предлог одлуки за усвојување.                                                                                                    
ЗА 

 
КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ПЕЛАГОНИЈА А.Д.: 
 

По завршениот процедурален дел од работата на собранието, изборот на 
претседававач и бројачи на гласови и по уредно утврдениот кворум на присутни 
гласови на собранието се пристапи кон Работниот дел.  
 
Сите одлуки беа донесени по брза постапка, со едногласно гласање на присутните 
акционери и без дискусија по ниту едно прашање/одлука за која се гласаше. 
 
На собранието беше усвоен Записникот од седница на Собранието на Акционери                    
на ЗК” Пелагонија” А.Д.-Битола одржана на ден 25.06.2009 година 
 
На собранието беа усвоени консолидираните годишни сметки и консолидирани 
финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД-Битола за 2006 и 2007 година.                                                                                                   


