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Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ  АД-Куманово ги објавува резултатите од гласањето по 
точките од Дневниот ред од Годишното Собрание на Фабриката, одржано на 30.05.2013 
година. 
 
 
На Годишното собрание на Фабриката, одржано на 30.05.2013 година, од вкупно 462.620 
акции со право на глас, присуствуваа акционери и полномошници на акционери со 43.851 
акции со право на глас или 9,48% од вкупниот број на акции со право на глас. 
 
 
Присутните акционери односно нивните полномошници на собранието гласаа на следниот 
начин: 
 
 
1. Избор на записничар и оверувачи на записникот 
 
    ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 
     и воздржани немаше. 
 
2. Избор на бројачи на гласови 

 
              ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 

      и воздржани немаше. 
 
3. Избор на Претседавач со Собранието: 
 
     ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 
     и воздржани немаше. 

 
         4. Усвојување на записник од последната седница на Собранието 
 
              ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 
              и воздржани немаше. 
 
         5. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи, годишен извештај 
             за работата на друштвото за деловната 2012 година и извештај на независни ревизори и 
             донесување на одлука. 
 
              ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 
              и воздржани немаше. 
 
         6. Донесување на одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиските  
             извештаи за 2012 година 
 
             ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 
             и воздржани немаше. 
 
         7. Одлука за одобрување на работа на Одбор на директори              
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          -  За одобрување на работата на Претседателот на Одбор на директори Благој 
Петрушевски, ЗА гласаа 43.851,  ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ  нема 
             -  За  одобрување на работата на неизвршниот член на Одбор на директори Саша 
Цветковиќ, ЗА гласаа 43.851, ПРОТИВ нема,  ВОЗДРЖАНИ  нема 
                 -  За одобрување на работата на  на независниот неизвршен член на Одбор на 
директори Туше  Гошев, ЗА гласаа 43.851,  ПРОТИВ нема,  ВОЗДРЖАНИ  нема 
                   -  За одобрување на работата на независниот неизвршен член на Одбор на директори  
Владимир Ангелов Гецов, ЗА гласаа 43.851, ПРОТИВ нема,  ВОЗДРЖАНИ  нема 
             -  За одобрување на работата на неизвршниот член на Одбор на директори  Миле 
Младеновски, ЗА гласаа 43.851, ПРОТИВ  нема,  ВОЗДРЖАНИ  нема 
             -  За одобрување на работата на неизвршниот член на Одбор на директори Миле 
Станковски, ЗА гласаа 43.851, ПРОТИВ нема,  ВОЗДРЖАНИ  нема 
                -  За одобрување на работата на извршниот член на Одбор на директори  Слободан 
Богдановски, ЗА гласаа 43.851, ПРОТИВ нема,  ВОЗДРЖАНИ  нема 
             -  За одобрување на работата на извршниот член на Одбор на директори  Јордан 
Спасовски, ЗА гласаа 43.851, ПРОТИВ нема,  ВОЗДРЖАНИ  нема 
             - За одобрување на работата на извршниот член на Одбор на директори  Ратомир 
Ангеловски, ЗА гласаа 43.851, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ  нема 
 
        8. Разгледување и усвојување на годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија и 
            донесување на одлука  
 
              ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 
              и воздржани немаше. 
 
             
        9. Донесување на одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна 
                  сметка и финансиски извештаи за 2013 година  
 
              ЗА гласаа акционери и полномошници со вкупно 43.851 акции со право на глас, против 
              и воздржани немаше. 
 


