Врз основа на член 480. од Законот за трговски друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та седница одржана на 29.06.2018
година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот на ревизорите за финансиското работење на
“Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2017 година

Член 1.
Се усвојува Извештајот на ревизорите за финансиското работење
“Аутомакедонија”АД Скопје за 2017 год., во се како во текстот на Извештајот.

на

Одлука бр. ______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

1

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та
седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2017
година

Член 1.
Се усвојува Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2017
година:

- Приходи од редовно работење
- Трошоци од редовно работење
- Добивка пред оданочување
- Данок
- Добивка за финансиската год.
- Резерви
- Нето добивка

442.590.583 ден.
429.960.429 ден.
12.630.154 ден.
0 ден.
12.630.154 ден.
1.844.475 ден.
10.785.679 ден.

Член 2.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

2

Врз основа на член 487. од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та
Седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе следната

ОД Л У К А
за распределба на добивката по Годишната сметка за 2017 година

Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од
12.630.154 денари.
Данокот на добивка поради користење на поволноста на реинвестирана
добивка изнесува 0 денари.
Износот кој треба да се внесе во Задолжителната општа резерва, која треба да
се издвои, согласно Статутот изнесува 1.844.475 денари. Законска обврска е да се
издвојува до 1/5 од основната главница на Друштвото.
Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 10.785.679 денари.
Износот од 5.500.000 денари ке се распредели на име дивиденда.
Дивидендата на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје, ке се исплака
сразмерно на процентуалното учество на секој акционер во вкупниот акционерски
капитал на обични акции.
Правото да се добие дивиденда за 2017 година ќе се определува според листата
на акционери утврден со дивидендниот календар.
Износот од 5.285.679 ден ќе се распредели на име реинвестирана добивка.

Одлука бр _____/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

3

Согласно член 487. и член 490. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за исплата на дивиденда за 2017 година

Член 1.
Врз основа на одлуката за распределба на дивиденда за 2017 година, од
добивката од 2017 година износот од 5.500.000,00 денари да се исплати на акционерите
на Аутомакедонија АД Скопје, сразмерно на процентуалното учество на секој акционер
во вкупниот акционерски капитал на обични акции. Дивидентниот календар се
определува на следниов начин:
последен ден на тргување со право на дивиденда за 2017 година е 11.07.2018 г.
прв ден на тргување без право на дивиденда за 2017 година е 12.07.2018, датум
на евиденција - пресек на акционерската книга според која се определува листа
на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2017 година 13.07.2018.
- исплатата на дивидендата за 2017 година ќе започне на 01.09.2018 г.

-

Бруто износ на дивиденда за 2017 година за една обична акција изнесува 70,92
денари.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.05.2018 година
“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

4

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
“Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2017 година

Член 1.
Се усвојува Извештајот за работењето на “Аутомакедонија” АД Скопје за
деловната 2017 година.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

5

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на Управниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2017 година

Член 1.
Се одобрува работата на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2017 година.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

6

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на Надзорниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2017 година

Член 1.
Се одобрува работата на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2017 година.

Член 3.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

7

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2017 година

Член 1.
Се усвојува Извештајот за работењето на
Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2017 година.

Внатрешната

ревизија

на

Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

8

Врз основа на член 504 и 505 од Законот за трговските друштва Собранието на
“Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за деловната 2017 година
Член 1.
Се усвојува консолидираната годишната сметка на “Аутомакедонија”АД Скопје
за 2017 година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски
резултати:
1. Вкупно консолидирани
приходи
2. Вкупно консолидирани
расходи
3. Консолидирана добивка од
редовно работење пред
оданочување
4. Данок на непризнаени расходи
5. Консолидирана добивка од
редовно работење по
оданочување
- Нето добивка на акционерите
на Друштвото мајка
- Малцински интерес

618.923.955
600.315.028

18.608.927
2.233.065

16.375.862
9.317.407
7.058.455

Член 2.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

9

Врз основа на член 479. од Законот за трговски друштва и член 27. од Статутот на
“Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД
Скопје на XXI-та седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување на ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје и
ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2018 година

Член 1.
За ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за тековната
2018 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
Член 2.
За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за тековната 2018 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС
ДОО Скопје.
Член 3.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.______ / 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

10

Врз основа на член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на XXI - та седница одржана на ден
29.06.2018 година донесе

ОДЛУКА
за избор на два члена на Надзорниот одбор на Друштвото
Член 1.
За членови на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје, за период до
27.04.2023 година, додека трае мандатот на другите цленови на НО, се избираат:
1. Гордица Штерјева
2. Кирил Колемишевски
Член 2.
За членовите на Надзорниот одбор се определува месечна награда во износ од
8.000,00 денари.
Член 3.
Се овластува Генералниот директор на Друштвото да ја спроведе постапката за
упис преку овластен регистрационен агент.
Член 4.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

О б р а з л о ж е н и е
Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје согласно Статутот на Друштвото,
со одлука на Собранието на акционери избра два члена на Надзорниот одбот, поради
неотповикливи оставки на два члена на надзорниот одбор и се донесе одлука како во
диспозитивот.

Одлука бр.______ /29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

11

До Собрание на акционери
на Аутомакедонија АД Скопје
ПРЕДМЕТ: Известување за голема зделка
Постапката за голема зделка е регулирана во член 455 и член 456 од Законот за
трговски друштва.
Согласно Член 456 точка 5 од Законот, Надзорниот одбор на Собранието му
поднесува писмено известување со предлог за големата зделка и препорака за
одобрување.
Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје предлага зголемување на
задолжувањето на рамката на Голема зделка (користење на кредити за нови
инвестициони активности, гаранции, обртни средства и сл.) за дополнителни 700.000 еур
во денарска противвредност, имено, од 3.800.000 еур во денарска противвредност
(одобрена на 12.05.2016 година) на 4.500.000 еур во денарска противвредност.
Структурата на задолжување со кредити со 31.12.2017 година е следна:
Аутомакедонија АД со пресек датум предмет на завршна пресметка и ревизија,
31.12.2017 година , заврши со кредитна задолженост од 33% (вс. капитал и резерви),
или 29,8% (вс. вкупни средства) со вкупен износ на долгорочни и краткорочни кредити од
106.044.000 мкд или 1.724.000 еур сразмерно: 63.544.000 мкд долгорочни и 42.500.000
мкд краткорочни кредити.
-

-

Долгорочните кредити од 1.033.000 еур во целосен износ се одобрени, повлечени
и искористени за инвестициони активности (415.500 еур – салдо на кредит за
проектот Сервис за стопански возила – Стаклара, 450.000 еур – проектот деловен
објект во населба Злокуќани кај Хубо, 127.000 еур за проектот деловен објект во
Битола, 40.500 еур за одобрената инвестиција – реконструкција за деловен
простор во Центар на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.2)
Краткорочните кредити од 691.000 еур во најголем дел се искористени за
финансирање на поголемите проекти за финансирање и продажба на возила,
зголемување на лагер, и управување со ликвидноста, односно за тековно-обртни
активности.

Како што може да се забележи кредитната задолженост на компанијата е ниска,
односно под просекот на дејноста.
Зголемувањето на рамката за задолжување за голема зделка е предложена за
инвестициони активности во 2018 година и комплетирање на започнатата инвестицијата
на деловниот објект во населбата Злокуќани кај Хубо.
Воедно, поради инвестиционата деловна активност, која е долгорочна, во големата
зделка предлагаме и продолжување на рочноста на рамката од 5 на 10 години со цел
соодветно димензионирање на месечните ануитети.
Предлагаме Собранието да ја одобри рамката на Големата зделка –
задолжување на Друштвото.
Надзорен одбор на Аутомакедонија АД
Претседател
Виолета Дуковска

12

Согласно член 455 и член 456 од Законот за трговските друштва, и член 35 од
Статутот на друштвото, Собранието на Аутомакедонија АД Скопје на седницата од
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
Член 1
Се одобрува зголемување на задолженоста на Аутомакедонија АД Скопје – Голема
зделка (користење на кредити за нови инвестиции, гаранции, обртни средства и сл.) на
износ од 4.500.000 еур во денарска противвредност.

Член 2
Ова задолжување претставува продолжување на веќе одобреното задолжување од
2017 година и истото ќе важи за рок од 10 (десет) години.

Член 3
Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со
одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.
Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. ________ / 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

13

( Штембил со деловоден број )
Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за
основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје,
со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр.2 Скопје-Гази Баба и со ЕМБС 4058097,
а имајки предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат
законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно чл.455 од
Законот за трговски друштва, раководејки се од последниве валидни завршни сметки за
вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на
одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден 29.06.2018 ја
донесе следната
ОДЛУКА
Чл.1
Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД
Скопје да склучи Договор или Анекс кон постоечкиот Договор за Рамковен револвинг
кредит лимит во ХАЛКБАНК АД Скопје на износ до ЕУР 1.500.000,00 со сите споредни
побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата,
провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат
утврдени во истите.
Воедно се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Договори за деловна соработка - вршење
на банкарски работи, Договори за користење на сите видови банкарски продукти и
Анекси кон истите, кои ќе му се одобруваат од страна на ХАЛКБАНК АД Скопје во
времетраење на нивната деловна соработка на износ до ЕУР 1.500.000,00, како и без
никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите
на Управниот Одбор да се задолжува по истите до погореутврдениот износ, со сите
споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена
камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе
бидат утврдени во Договорите и евентуалните Анекси кои ќе се склучуваат кон истите
како нивен составен дел.
Чл.2
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
содружниците, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за
внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје
кои ќе произлезат по основ на сите Договори за рамковен револвинг кредит лимит и
Договорите за користење на сите видови банкарски продукти и Анексите кон истите до
утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите
споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и
други трошоци), од име и за сметка на Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да се издаваат и акцептираат или авалираат бланко меници
во апоен од МКД 500, со клаузула без протест, како и да се потпишуваат изјави за
уредување на правата и обврските на потписници на меници во форма на Нотарски акт
со својство на извршна исправа, и да се прифаќаат сите правни последици кои можат да
произлезат во постапка за присилна наплата во случај да настапат условите за нејзино
иницирање.
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За таа цел се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да му ги предаде на Ремитентот ХАЛКБАНК АД Скопје
мениците, неотповикливо и безусловно овластувајки го да ги пополни сите непотполнети
елементи (битни елементи/клаузули) согласно Законот за меница, по сопствено наоѓање
и истите да ги користи за наплата на своето вкупно побарување и тоа без никакво
ограничување, без посебно писмено известување и без присуство на претставник од
Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје.
Чл.3
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата
на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија
АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови
Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите
видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од
овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите споредни побарувања (редовна
камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги
но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен
револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од 01.09.2017 година и сите негови Анекси, да
се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз сите
побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или
ќе ги склучи без никакво ограничување со министерствата во РМ и сите останати
физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за
внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје или врз кои предметното
Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост.
Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно
исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и
надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне
кон ХАЛКБАНК АД Скопје.
Чл.4
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата
на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија
АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови
Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите
видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од
овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите споредни побарувања (редовна
камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги
но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен
револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од 01.09.2017 година и сите негови Анекси, да
се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз следниот
недвижен имот, кој е во сопственост на Друштвото и тоа:
-земјиште со површина од 1.379 м2 во сопственост на Друштво за внатрешен и
надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, според имотен лист број 6289 КО
Злокуќани;
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- деловен простор со површина од 2.950 м2 во сопственост на Друштво за внатрешен и
надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, според лист за предбележување
градба број 6613 КО Злокуќани
Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно
исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и
надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне
кон ХАЛКБАНК АД Скопје.
Чл.5
Се дава согласност било кој член на Управниот одбор на друштвото, или од него
овластеното лице, во име и за сметка на Друштвото, да ги потпише сите Договори за
деловна соработка - вршење на банкарски работи до погореутврдениот износ, како и
сите Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу
Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како
нивен интегрален дел, вклучувајки ги но неограничувајки се на обврските кои ќе
произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од
01.09.2017 година и сите негови Анекси и тоа без никакво ограничување во однос на
начинот, условите и роковите што ќе бидат утврдени во истите, да ги пополни и потпише
мениците и меничните изјави за уредување на правата и обрските меѓу потписниците на
мениците уредени во форма на Нотарски акти со извршни клаузули, да ги потпише
Договорите и Анексите за засновање на заложно право-хипотека врз недвижен имот на
Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи и
Договорите и Анексите за засновање на заложно право врз подвижен имот на
Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи, и да ги
прифати во целост извршни клаузули во актите и сите правни последици кои ќе
произлезат од конкретните правни работи, како и целокупната останата документација
потребна во врска со склучување и обезбедување на сите Договори за деловна
соработка –вршење на банкарски работи, како и сите поединечни Договори за
користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК
АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истиот како нивен интегрален дел во
Банка и пред надлежен Нотар.
Чл.6
Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното потпишување.

Собрание на акционери
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Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 25 од Законот
за хартии од вредност, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на
XXI-та седница одржана на ден 29.06.2018 година донесе

ОДЛУКА
за одобрување за продавање на сопствени акции

Член 1.
Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во
вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.
Член 2.
Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на
сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната
на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за
продажба на сопствени акции.
Член 3.
Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка
предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.
Член 4.
Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и Законот
за хартии од вредност.
Член 5.
Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот
одбор на Аутомакедонија А Д Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната
цена на акциите.
Член 6.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година
“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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О БР А З Л О ЖЕН ИЕ
кон предлог Одлуката за одобрување за продавање на сопствени акции

Како што Ви е познато, Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје,
во неколку наврати носи одлуки за продажба на сопствените акции, кои Друштвото ги
стекна заради заштита на пазарната вредност на акциите и заштита на Друштвото од
значителни штети доколку не се откупеа акции во сопственост на Аутомакедонија.
Аутомакедонија повторно доставува предлог одлука за продажба на сопствените
акции, заради обезбедување на финансиски средства кои би се искористиле како
дополнителен извор на приходи во работењето на Друштвото, што би резултирало со
оплодување на капиталот на Друштвото.
Во Република Македонија начинот на стекнување и продавање на сопствени
акции е регулиран со Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност.
Продавањето на сопствените акции го одобрува Собранието на друшвото со
донесување на Одлука.
Согласно напред наведеното предлагаме Собранието на акционерите на
Аутомакедонија АД Скопје да ја донесе предложената Одлука.
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