
Пријава за учество на собрание-лично Јас _____________________________________со 

ЕМБГ_______________________ Врз основа на член 391 став 1 од Законот за трговски 

друштва, како акционер во ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, го пријавувам своето учество на 

свиканото Собрание на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 23.07.2018 

година, во 14 часот , во седиштето на друштвото бул. 8 Септември бр.42 Скопје Акционер 

_______________________ 

( полно име и презиме),  

Датум ______2018г 

 

Пријава за учество на собрание од полномошник на акционер Јас 

_____________________________________со ЕМБГ_______________________ Врз основа 

на член 391 став 1 од Законот за трговски друштва, како полномошник на 

акционерот________________________________со ЕМБГ______________________, го 

пријавувам своето учество на свиканото Собрание на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, кое ќе 

се одржи на ден 23.07.2018 година, во 14 часот , во седиштето на друштвото бул. 8 

Септември бр.42 Скопје Полномошник _______________________ 

( полно име и презиме), 

Датум ______2018г 

 

Пријава за учество на собрание од полномошник на акционер-правно лице Јас 

_____________________________________со ЕМБГ_______________________ Врз основа 

на член 391 став 1 од Законот за трговски друштва, како полномошник на 

акционерот________________________________, со седиште ___________________ Со 

ЕМБС _____________, го пријавувам своето учество на свиканото Собрание на 

ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 23.07.2018 година, во 14 часот , во 

седиштето на друштвото бул. 8 Септември бр.42 Скопје Полномошник 

_______________________ 

( полно име и презиме),  

Датум ______2018г 



Известување за дадено полномошно од акционер Јас 

_____________________________________со ЕМБГ_______________________ Врз основа 

на член 392-б став 1 од Законот за трговски друштва, како акционер на ТЕХНОКОМЕРЦ 

АД Скопје го известувам Друштвото дека за свој полномошник го овластувам 

_________________________________со ЕМБГ___________________, д во мое име 

учествува и гласа на седницата на свиканото Собрание на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, 

кое ќе се одржи на 23.07.2018 година, во 14 часот , во седиштето на друштвото бул. 8 

Септември бр.42 Скопје Прилог: фотокопија од л.к. и од дадено полномошно Акционер 

давател на полномошното ___________________  

Датум ______2018г 


