
                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2011  
 
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 април 2011 година, се одржаа акционерски собранија на Реплек АД 
Скопје, Тетекс АД Тетово, Фершпед АД Скопје и Алкалоид АД Скопје  во кое ОЗПФ НЛБ 
Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции. 
 
1. РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ 
 
Општ дел 
 
Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ 
НЛБ Пензиски Фонд, за кои друштото има обврска за задолжително присуство. 
 
I.Реплек АД Скопје 

Име на акционерското Друштво 
 

 Реплек АД Скопје  

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

 
 
1,146% 

 
Друштвото има обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните средства 
на пензиските фондови во % 

 
0,19% 

Друштвото нема обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

 
Датум на одржување на 
Собранието 

 
18.04.2011 година 
 

 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел 
1. Отворање на собранието; 
2. Верификација на списокот на пријавени и присутни  

акционери; 
3. Избор на Претседавач на Собранието; 
4. Усвојување на Дневниот ред. 

 
Работен Дел 
1. Разгледување на годишниот извештај за работењето 

на Друштвото за период јануари- декември 2010 
година, усвојување на извештајот и одобрување на 
работата на Управниот одбор; 

2. Разгледување на извештајот за извршена ревизија од 
овластен ревизор и усвојување на истиот; 

3. Разгледување на финансискиот извештај и 
годишната сметка на Друштвото за 2010 година  и 
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усвојување на Годишната сметка и финансиските 
извештаи; 

4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на 
Друштвото за 2010 година, усвојување на извештајот 
и одобрување на работата на членовите на 
Надзорниот одбор; 

5. Донесување на одлука за распределба на добивката 
по годишната сметка на Друштвото за 2010 година; 

6. Разгледување и усвојување на консолидираната 
годишна сметка и консолидираните финансиски 
извештаи на Друштвото за 2010 година; 

7. Именување на овластен ревизор на годишната 
сметка во Друштвото за 2011 година. 

8. Донесување на одлука за престанување на мандатот 
на членовите на Надзорниот одбор поради истекот на 
времето за кое што се избрани и избор на членови на 
Надзорниот одбор на Друштвото. 

 

Претставници на Собранието Петер Велкаврх 
Александар Миневски 

 
I. Реплек АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                     НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

 
Акционерското собрание на Реплек АД Скопје се одржа на 18.04.2011 година со почеток во 15 
часот во просториите на Друштвото на ул. Козле бр.188  
 
Претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата 
на Собранието на акционери на Реплек АД Скопје гласаа на следниот начин: 
 

Процедурален дел 
1. Отворање на собранието; 
2. Верификација на списокот на пријавени и присутни  акционери; 
3. Избор на Претседавач на Собранието; 
4. Усвојување на Дневниот ред. 

 
Претставниците гласаа ЗА предлозите од 
процедуралниот дел 

Работен Дел 
1. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари- 

декември 2010 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на 
Управниот одбор; 
 

Претставниците гласаа ЗА 

2. Разгледување на извештајот за извршена ревизија од овластен ревизор и усвојување 
на истиот; 

 
Претставниците гласаа ЗА 

3. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2010 
година  и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи; 

Претставниците гласаа ЗА 
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4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2010 година, 
усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот 
одбор; 

Претставниците гласаа ЗА 

5. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на 
Друштвото за 2010 година; 

Претставниците гласаа ЗА 

6. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните 
финансиски извештаи на Друштвото за 2010 година; 

Претставниците гласаа ЗА 

7. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2011 година. 
Претставниците гласаа ЗА 

8. Донесување на одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорниот 
одбор поради истекот на времето за кое што се избрани и избор на членови на 
Надзорниот одбор на Друштвото. 

Претставниците гласаа ЗА 
 
Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на РЕПЛЕК АД 
Скопје: 
 
Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското 
собрание на Реплек АД Скопје, се формираше верификациона комисија, бројачи на 
гласови и Претседавач со Собранието и се пристапи кон исцрпување на работниот 
дел од дневниот ред.  

Претставниците гласајќи “ЗА”, го подржаа донесувањето на одлуките од работниот 
дел на дневниот ред. 

На собранието се разгледа годишниот извештај за работењето на Друштвото, 
извештајот за работењето на Надзорниот одбор, финансискиот извештај и 
годишната сметка. 

Компанијата  во текот на 2010 година има остварено нето добивка во износ 77.252 
илјади денари, која е помала за 48% во однос на добивката од 2009 година. Како 
причина за послабите резултати остварени во 2010 година во однос на минатата 
година, се наведе полошото остварување на Рускиот пазар. Компанијата истакна 
дека имала проблеми со рускиот партнер, за што е во процес за изнаоѓање на 
други партнери кои ќе ја застапуваат на овој пазар. Од страна на Претседателот на 
Управниот одбор беа истакнати проблемите со кои се соочува компанијата, но и 
новите планови и проекти. 

На собранието се донесе Одлуката за распределба на добивката за 2010 година, 
во која беше предвидено исплата на дивиденда во износ 3.075 денари по акција.    

Со изборот на членовите на Надзорниот одбор и именување на овластен ревизор 
за 2011 година акционерското собрание беше прогласено за затворено. 
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2.ТЕТЕКС АД ТЕТОВО 

Општ дел 
 
Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ 
НЛБ Пензиски Фонд, за кои друштото има обврска за задолжително присуство. 
 
I.Тетекс АД Тетово 

Име на акционерското Друштво 
 

 Тетекс АД Тетово  

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

 
 
2,342% 

 
Друштвото има обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните средства 
на пензиските фондови во % 

 
0,09% 

Друштвото нема обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

 
Датум на одржување на 
Собранието 

 
28.04.2011 година 
 

 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел 
1. Отворање на Собранието; 
2. Избор на Претседавач на Собранието; 
3. Избор на бројачи на гласови. 

 
Работен Дел 
 
1. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и 

финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2010 
година. 
- Предлог одлука за одобрување и усвојување на 

годишната сметка и финансиските извештаи. 
2. Разгледување и усвојување на консолидирана 

годишна сметка. 
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на 

консолидирана годишна сметка. 
3. Разгледување и усвојување на Извештајот за 

работењето за 2010 година 
- Предлог за усвојување на извештајот за 2010 

година. 
 

4. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа 
на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 
2010 година. 
- Предлог Одлука за одобрување на работата на 

членовите на Одборот на директори и усвојување 
на Извештајот. 
 

5. Разгледување на Извештаите на ревизорската куќа. 
-Предлог Одлука за одобрување и усвојување на 
Извештаите. 
 

6. Предлог – Одлука за распределба на остварена 
добивка за 2010 година. 
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7.  Предлог за исплата на дивиденда за 2010 година и 
дивиденден календар. 

 
8.  Предлог- Одлука за одобрување и усвојување  на 

финансиски план за 2011 година за Тетекс АД 
Тетово. 

 
9. Предлог – Одлука за купување на сопствени акции со 

откуп. 
 

10. Предлог – одлука за продавање на сопствени акции. 
 

11. Избор на членови на Одборот на директори поради 
престанување на мандат. 

 
12. Донесување на Одлука за назначување на овластен 

ревозор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 
2011 година. 
 

Претставници на Собранието Александар Миневски 

 
 

II. Тетекс АД Тетово 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                     НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

 
Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 28.04.2011 година со почеток во 12 
часот во просториите на Друштвото на ул. Браќа Миладинови бр.1. 
 
Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на 
Собранието на акционери на Тетекс  АД Тетово гласа на следниот начин: 
 

Процедурален дел 
1. Отворање на Собранието; 
2. Избор на Претседавач на Собранието; 
3. Избор на бројачи на гласови. 

 
Претставникот гласаше ЗА предлозите од 
процедуралниот дел 

Работен Дел 
1. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс 

АД Тетово за 2010 година. 
- Предлог одлука за одобрување и усвојување на годишната сметка и финансиските 

извештаи. 
Претставникот гласаше ЗА 

 
2. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка. 

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка. 
Претставникот гласаше ЗА 

3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето за 2010 година 
- Предлог за усвојување на извештајот за 2010 година.  

Претставникот гласаше ЗА 
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4. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на 
Тетекс АД Тетово за 2010 година. 
- Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на 

директори и усвојување на Извештајот. 

Претставникот гласаше ЗА 

5. Разгледување на Извештаите на ревизорската куќа. 
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаите.  

Претставникот гласаше ЗА 

6. Предлог – Одлука за распределба на остварена добивка за 2010 година. 

Претставникот гласаше ЗА 

7.  Предлог за исплата на дивиденда за 2010 година и дивиденден календар. 

Претставникот гласаше ЗА 

8.  Предлог- Одлука за одобрување и усвојување  на финансиски план за 2011 година за 
Тетекс АД Тетово. 

Претставникот гласаше ЗА 

 
9. Предлог – Одлука за купување на сопственио акции со откуп. 

Претставникот гласаше ЗА 

 
10. Предлог – одлука за продавање на сопствени акции. 

Претставнкот гласаше ЗА 

 
11. Избор на членови на Одборот на директори поради престанување на мандат. 

Претставникот гласаше ЗА 

 
12. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревозор на годишната сметка на 

Тетекс АД Тетово за 2011 година. 

Претставникот гласаше ЗА 

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ТЕТЕКС АД 
Тетово: 
 
Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското 
собрание Тетекс АД Тетово, се направи избор на Преседавач на Собранието и 
избор на бројачи на гласови. По усвојување на процедуралниот дел се пристапи 
кон исцрпување на работниот дел од дневниот ред.  

Претставникот гласајки  “ЗА”, го подржаа донесувањето на одлуките од работниот 
дел на дневниот ред. 

На годишното акционерско собрание, присуствуваа 64% од акциите со право на глас, на кое 
едногласно се прифатија сите точки од дневниот ред. На оваа собрание се донесе, Одлуката за 
исплата на дивиденда од 5 денри, Одлука за откуп на сопствени акции во распон од 310 денари 
до 3.095 денари по акција, Одлука за продажба на сопствени акции од основачката емисија по пат 
јавна понуда. Во Одлуката за продажба на сопствени акции е предвидено да се продадат 19.991 
акција (учество од 4,37% од основната главнина) по пазарна цена утврдена од страна на Одборот 
на директори на Тетекс АД Тетово. 
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Компанијатa во текот на 2010 година и покрај помалите приходи од продажба за -
18% во однос од 2009 година, оствари консолидирана нето добивка од 17.995 
илјади денари која е подобра во споредба со загубата од -34.280 илјади денари 
остварена во 2009 година. Позитивната нето добивка главно се должи на 
добивката што ја оствари ТТК Банка АД Скопје, во којa Тетекс АД Тетово е значаен 
акционер. 

Со изборот на членови на Одборот на директори и донесување на одлука за 
назнaчување на  овластен ревизор за 2011 година акционерското собрание беше 
прогласено за затворено. 

 

3.АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ 

 
Општ дел 
 
Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ 
НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус, за кои друштото има обврска за задолжително 
присуство. 
 
 
 
I.Алкалоид А.Д. Скопје 

Име на акционерското Друштво 
 

Алкалоид А.Д. Скопје  

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

 
 
0,76% 

 
Друштвото нема обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните средства на 
пензиските фондови во % 

 
0,75% 

Друштвото има обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

 
Датум на одржување на 
Собранието 

 
18.04.2011 година 
 

 

Дневен ред на Собранието I.  Процедурален дел 
1. Избор на претседавач на Собранието 
2. Избор на бројачи на гласови 
 
II.Работен дел 
3. Годишен извештај за работата на Друштвото за период 
јануари – декември 2010 година 
   - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на 
Годишниот Извештај 
4. Годишна сметка и финансиски извештаи 
    - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на 
Годишна сметка и финансиските извештаи за 2010 година 
    - Предлог - Одлука за одобрување на работата и 
водењето на работењето со Друштвото на членовите на 
Управниот Одбор на Друштвото во 2010 година. 
5. Извештаи за извршена ревизија од овласетен ревизор  
     - Предлог Одлука за усвојување на Извештаите  
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор 
на Друштвото во 2010 година 
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     - Предлог  - Одлука за одобрување на работата на 
членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2010 
година. 
7. Предлог – Одлука за употреба и распоредување на 
добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2010 
година. 
8. Предлог – Одлука за утврдување на датуми при исплата 
на дивиденда за 2010 година 
9. Предлог – Одлука за стекнување сопствени акции со 
откуп 
10. Предлог – Одлука за отуѓување сопствени акции 
11. Предлог Одлука за измена на Статутот на Друштвото 
12. Донесување на Одлука за за престанување на мандатот 
на членовите на Надзорен Одбор поради истекот на 
времето за коешто се избрани  и избор на нови членови на 
Надзорен Одбор 
13. Предлог Одлука за определување на награда на 
членовите на Надзорен Одбор 
14. Назначување овластен ревизор за ревизија на 
годишната сметка и на финансиските извештаи на 
Друштвото за 2010 година 

 

Претставници на Собранието Тања Аврамска 

 
III. Алкалоид А.Д. Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                     НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

 
Годишното Собрание на Алкалоид А.Д. Скопје се одржа на 18.04.2010 година со почеток во 08 
часот во деловните простории на Друштвото, бул. Александар Македонски бр.12 Скопје. 
  
Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот 
од НЛБ Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше ЗА по точките од   
процедуралниот дел од дневениот ред. 
  
Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд А.Д. по точките од работниот дел од дневниот ред на 
седницата на Собранието на акционери на Алкалоид А.Д. Скопје гласаше на следниот начин: 
 

3. Годишен извештај за работата на Друштвото за период јануари – декември 2010 година 
Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај 

Претставникот гласаше ЗА 
4. Годишна сметка и финансиски извештаи 

Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка и финансиските 
извештаи за 2010 година 

Претставникот  гласаше ЗА 
 

Предлог - Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на 
членовите на Управниот Одбор на Друштвото во 2010 година. 

 
Претставникот гласаше ЗА 

 
5. Извештаи за извршена ревизија од овласетен ревизор  

Предлог Одлука за усвојување на Извештаите  
Претставникот гласаше ЗА 
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6. Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2010 година           

Предлог  - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на 
Друштвото во 2010 година. 

Претставникот гласаше ЗА 
 

7. Предлог – Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на 
Друштвото за 2010 година. 

Претставникот гласаше ЗА 
 

8. Предлог – Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2010 година. 
Претставникот гласаше ЗА 

 
9. Предлог – Одлука за стекнување сопствени акции со откуп. 

Претставникот гласаше ЗА 
 

10. Предлог – Одлука за отуѓување сопствени акции. 
Претставникот гласаше ЗА 

11. Предлог Одлука за измена на Статутот на Друштвото. 

Претставникот гласаше ЗА 

12. Донесување на Одлука за за престанување на мандатот на членовите на Надзорен Одбор 
поради истекот на времето за коешто се избрани  и избор на нови членови на Надзорен 
Одбор. 

Претставникот гласаше ЗА 
 

13. Предлог Одлука за определување на награда на членовите на Надзорен Одбор. 

Претставникот гласаше ЗА 
 

14. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските 
извештаи на Друштвото за 2011 година. 

 Претставникот  гласаше ЗА 
 

 
Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД 
Скопје: 
 
Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското 
собрание на Алкалоид А.Д. Скопје, се формираше верификациона комисија, 
бројачи на гласови и Претседавач со Собранието и се пристапи кон исцрпување на 
работниот дел од дневниот ред.  

Претставниците гласајќи “ЗА”, го подржаа донесувањето на одлуките од работниот 
дел на дневниот ред. 

Донесена беше одлука за распределба на 238 милиони денари бруто дивиденда за 
2010 година, или 166,67 МКД по акција. Дивидендниот принос изнесува 3,8% во 
однос на цената на акциите на 14.04.2011. 

Ревизорските извештаи за 2010 година се усвоени без резерва на Ревизорот во 
ревизорското мислење, а компанијата има остварено вкупни приходи повисоки за 
9% во однос на минатата година, и нето добивка повисока за 3% во однос на 
минатата година. Маргините на компанијата се влошени во однос на минатата 
година, заради зголемните трошоци на компанијата за маркетинг како на 



интерно 

                                                   
 
 
 

  10 

домашниот пазар така и во странство. Во излагањето на Претседателот на 
Управниот Одбор на компанијата беа претставени идните планови на компанијата 
во поглед на проширувањето на пазарите и зголемување на пазарното учество во 
земјите во развој. 

Собранието на Акционери на одржаната седница донесе Одлука за назначување на ревизорска 
куќа за 2011 година. Соглансо Одлуката, ревизорска куќа која ќе врши ревизија на финасиските 
извештаи на компанијата за 2011 година е ДИЛОИТ ДОО.  
 

4. ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ 

 

Општ дел 
 
Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ 
НЛБ Пензиски Фонд, за кои друштото има обврска за задолжително присуство. 
 

I. Фершпед АД Скопје 

Име на акционерското Друштво 
 

Фершпед АД Скопје  

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

 
 
1,65% 

 
Друштвото има обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните средства 
на пензиските фондови во % 

 
0,27% 

Друштвото нема обврска да учествува на 
Собранието на акционери 
 

 
Датум на одржување на 
Собранието 

 
13.04.2011 година 
 

 

Дневен ред на Собранието I.Процедурален дел 
 

Избор на Претседавач со Собранието 
Избор на бројачи на гласови 

 
II.Работен дел   

 
1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка 

и финансиските извештаи ревидирани од овластен 
ревизор со Мислење, и Годишниот извештај за 
работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2010 
година, со предлог Одлуки. 

2. Донесување Одлука за распределба на добивката 
по оданочување за 2010 година, со предлог Одлука.  

3. Разгледување и одобрување на Извештајот 
поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од 
контролата над управувањето со Друштвото за 
2010 година, со предлог Одлука.  

4. Донесување Одлука за одобрување на работата на 
членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на 
Друштвото, со предлог Одлуки.  

5. Донесување на Одлука за утврдување на датумите 
при исплата на дивиденда (дивиденден календар), 
со предлог Одлука.  
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6. Разгледување и одобрување на Консолидиранта 
годишна сметка и Консолидираните Финансиски 
Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2010 година, 
ревидирани од овластен ревизор.  

7. Донесување Одлука за назначување овластен 
ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и 
Финансиските Извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и 
Консолидираната Годишна сметка и 
Консолидираните Финансиски Извештаи на Групата 
ФЕРШПЕД за 2011 година 

 

Претставници на Собранието Марјан Ивановски 

 
IV. Фершпед АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                     НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

 
Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 13.04.2011 година со почеток во 12 
часот во просториите на Хотелот “Александар Палас” на улица Октомвриска Револуција бр. 15  
Скопје. 
 
Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на 
Собранието на акционери на Фершпед АД Скопје гласаше на следниот начин: 
 

I. Процедурален дел 
 

Избор на Претседавач со Собранието 
Избор на бројачи на гласови 

         Претставникот гласаше ЗА 
II. Работен дел   

 
- Разгледување и одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи ревидирани од 

овластен ревизор со Мислење, и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 
2010 година, со предлог Одлуки. 

Претставникот гласаше ЗА 

- Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2010 година, со предлог 
Одлука.  

Претставникот гласаше ПРОТИВ 

- Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од 
контролата над управувањето со Друштвото за 2010 година, со предлог Одлука.  

Претставникот гласаше ЗА 

- Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот 
Одбор на Друштвото, со предлог Одлуки.  

Претставникот гласаше ЗА 

- Донесување на Одлука за утврдување на датумите при исплата на дивиденда (дивиденден 
календар), со предлог Одлука.  

Претставникот гласаше ЗА 
- Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните 

Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2010 година, ревидирани од овластен ревизор.  
Претставникот гласаше ЗА 
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- Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната 
сметка и Финансиските Извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и Консолидираната Годишна сметка 
и Консолидираните Финансиски Извештаи на Групата ФЕРШПЕД за 2011 година. 

Претставникот гласаше ЗА 
 

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ФЕРШПЕД АД 
Скопје: 
 
Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското 
собрание на Фершпед АД Скопје, се формираше верификациона комисија, бројачи 
на гласови и Претседавач со Собранието и се пристапи кон исцрпување на 
работниот дел од дневниот ред.  

Претставникот гласајќи “ЗА”, го подржа донесувањето на сите одлуки од работниот 
дел на дневниот ред, освен одлуката за распределба на добивката на компанијата 
предложена од управниот одбор за која претставникот гласаше “ПРОТИВ”. Имено, 
пред одржување на собранието на акционери група инвеститори со учество во 
акционерскиот капитал од над 5% (Eastinvestor, Qwest invest, AC-SIN) почитувајќи 
ги процедурите уредно доставија предлог одлука за распределба на бруто 
дивиденда од 8.290 МКД по акција, значително повисоко над предложената 
дивиденда од управниот одбор на Фершпед АД во износ од 2.240 МКД. НЛБ 
Пензиски фонд АД, смета дека паричните текови, деловните очекувања и 
профитабилноста на Фершпед АД дозволуваат распределба на повисок износ на 
дивиденда што е во интерес на членовите на фондот. Затоа, претставникот 
гласаше “ПРОТИВ” предлог одлуката за распределба на 2.240 МКД бруто 
дивиденда, предложена од страна на Управниот одбор на Фершпед АД Скопје. 

Компанијата во 2010 финансиска година преку својот консолидиран ревидиран 
финансиски извештај прикажа раст на нето приходите од продажба за 4,36% во 
однос на 2009 година достигнувајќи износ од 75,4 милиони евра. Нето добивката 
пак беше значително пониска (-41,5%) во однос на 2009 година и изнесуваше 1,42 
милиони евра. 

Ревизорската куќа “Б и Љ Боро и Љупчо” д.о.о. Скопје, го оцени ревидираниот 
извештај без воздржано мислење. 

 

Во април се одржа и годишно акционерско собрание на Охридска банка АД 
Охрид, на кое присуствуваше овластено лице, што е во согласност со политиката 
за редовно следење и информирање за резултатите и перспективите на 
акционерските друштва во кои се инвестирани средствата на пензиските фондови. 

Според учеството во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското 
Друштво и учеството на инвестираните средства во вкупните средства на 
пензиските фондови, Друштвото нема обврска за присуство и известување од 
Собранието. 

 
 
 
 
 
 
 


