
ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД - КУМАНОВО    Годишно собрание 

 

 
 
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 31.05.2021 
година. 
 
 
На Годишното собрание на Фабриката, одржано на 31.05.2021 година, од вкупно 491.000 
акции со право на глас, присуствуваа акционери и полномошници на акционери со 302.869 
акции со право на глас или 61,68 % од вкупниот број на акции со право на глас. 
 
 
Присутните акционери односно нивните полномошници на собранието гласаа на следниот 
начин: 

 

 
1. Избор на бројачи на гласови, ЗА гласаа 302.869  ,  против  0, воздржани  0              
 
2. Избор на Претседавач со Собранието, ЗА гласаа 302.869,  против  0, воздржани  0  
 

         3. Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за 
работата на Друштвото за деловната 2020 година и Извештај на независни ревизори    

                        ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  
 
         4.  Одлука за покривање на загуба по годишната сметка / финансиските извештаи за 2020 година. 

                        ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  
 
         5. Одлука за одобрување на работа на Одбор на директори 

                        ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  
 
         6. Одлука за одобрување на работа на Александар Крстевски, Претседател и неизвршен член на 
Одбор на директори 

                        ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  
 
        7.  Одлука за одобрување на работа на Благоја Ставров, независен неизвршен член на Одбор на 
директори   

                        ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  
 
        8 .  Олука за одобрување на работа на  Војчо Нацевски, извршен член на Одбор на директори 

                        ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  
 
        9.  Одлука за усвојување на годишен извештај на Служба за внатрешна ревизија. 

                         ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  
 
      10. Одлука за назначување на ревизорска куќа Grant Thornton ДОО Скопје за ревизор на годишна         
сметка и  финансиските извештаи за 2021 година   

                         ЗА гласаа  302.869,  против  0, воздржани  0  


