
 
 
 

Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, МАКПЕТРОЛ А.Д. - 
Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од  
собранието на акционери на Друштвото, одржано на ден 17.8.2013 година 
 

На XVII. Собрание на акционери на Макпетрол АД Скопје, од вкупно 
112.382 акции со право на глас, присуствуваа акционери, односно нивни 
полномошници кои поседуваа вкупен број на акции со право на глас, и тоа: за 
Процедуралниот дел од Дневниот ред и за првата точка од Работниот дел од 
Дневниот ред со вкупно 82.078 акции или 73,03 % од вкупниот број на акции со 
право на глас, а за втората и третата точка од Работниот дел од Дневниот ред со 
вкупно 81.524 акции или 72,54% од  вкупниот број на акции со право на глас. 
 

Присутните акционери, односно нивните полномошници гласаа на следниот 
начин: 
 
 
 

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 
 

 
1. За избор на Претседавач на Собранието - Ерол Хасан, ЗА гласаа 

70.277, ПРОТИВ гласаа 11.801, ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 

За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието,  гласаа 82.078 
гласови од акциите со право на глас, што претставува 73,03 % од 
вкупниот број на претставените акции со право на глас. 

 
 

2. Избор на бројачи на гласови – Биљана Грубиќ, Душка Јаневска, 
Марија Тодороска и Маријана Димова Спасовска, ЗА гласаа 81.333, 
ПРОТИВ гласаа 745, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
За избор на Биљана Грубиќ, Душка Јаневска, Марија Тодороска и 
Маријана Димова Спасовска, за бројачи на гласови, гласаа 82.078 
гласови од акциите со право на глас, што претставува 73,03 % од 
вкупниот број на претставените акции со право на глас. 

 
 
 
 
 
 
 



 
     РАБОТЕН ДЕЛ 
 
  1. Одобрување на зделка со заинтересирана страна 

    За  донесување Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана 
страна гласаа акционери и полномошници на акционери кои немаат интерес, 

 ЗА гласаа акционери и полномошници на акционери со 47.656 акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на акционери со 12.282 акции 
со право на глас, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

Одлуката е донесена со 47.656 гласови од акциите со право на глас, што преставува  
53,09 % од вкупниот број на акции со право на глас на акционерите кои немаат 
интерес за склучување на зделката. 

 

  2. Отповикување на членовите на Надзорниот одбор 
 
 За донесување Одлука за Отповикување на членовите на Надзорниот 
одбор гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со 
право на глас, ЗА  гласаа 11.912, ПРОТИВ гласаа 69.179, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
Одлуката, со  69.179 гласови против, што претставува  61,55 % од вкупниот 

број на претставени акции со право на глас, не е донесена. 
 

  3.  Избор на членови на Надзорниот одбор 
 
 За донесување Одлука за  Избор на членови на Надзорниот одбор гласаа 
акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, 
ЗА  гласаа 0, ПРОТИВ гласаа 68.940, ВОЗДРЖАНИ гласаа 636. 

 
Одлуката, со 68.940 гласови против, што претставува  61,34 % од вкупниот 

број на претставени акции со право на глас, не е донесена 

 
 
 
Скопје, 26.8.2013 година 

 
 
 


