
Врз основа на член 401-а од Законот за изменување и дополнување на Законот од трговски               
друштва (Сл.Весник на РМ бр.42/10), ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје ги објавува резултатите од            
гласњето по точките од дневниот ред од редовното Собрание на Друштвото, одржано на             
26.06.2019г. 
 
На Собрание на Друштвото, одржано на 26.06.2019г. од вкупно 22000 акции од кои 2383              
сопствени акции, присуствуваа акционери кои учествуваа во работата на Собранието, со           
вкупно 17,099  акции со право на глас претставени на Собранието . 
 
Присутните, гласаа на следниот начин по точките од дневниот ред: 
 
Процедурален дел: 
1, Прва точка  
Одлука за избор на бројач на гласови, записничар и заверувачи на записникот    на Собранието: 
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема, 
 
2. Втора точка  
Одлука  за престанок на мандатот на претседавачот на собранито. и избор на нов претседавач. 
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема, 
 
 Работен дел: 
1. Права   точка од Днениот ред 
Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишeн извештај за работа              

на друштвото. 
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема. 
 
2. Втора  точка од Дневниот ред: 
Одлука за усвојување на Eдинечни ревидирани финасински извештаи  
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема. 
 
3. Трета  точка од Дневниот ред: 
Одлука за распоредување на добивката  
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема. 
 
4. Четврта  точка од Дневниот ред: 
Одлука за одобрување на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори за              
2018г. 
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема 



 
 
5. Петта точка од Дневниот ред 
Одлука за назначување на овластен ревизор за 2019г 
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема 
 
6. Шестта точка од Дневниот ред 
 Одлука за усвојување на менаџерски договори. 
"ЗА "гласаа акционери со вкупно 17,099 акции со право на глас, оносно 100% од акциите со                
право на глас претставени на Собранието. 
"ПРОТИВ" И "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема 
 
 
Скопје,26.06.2019 
 


