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Резултати од гласањето по пат на коресподенција на акционерите на 47-мата седница на 

Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола  

 

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва, Стопанска банка а.д. Битола ги објавува 

резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од собрание на акционери на Стопанска 

банка а.д. Битола, одржано на ден 11.11.2020 година. 

 

На 47. седница на Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола од вкупно 390514 

акционери со право на глас (обични акции), по пат на кореспонденција гласаа 96 акционери 

правни и физички лица иматели на 239 635 обични акции со право на глас или 61,36 % од 

вкупниот број акции со право на глас.  

 

По пат коресподенција, акционерите гласаа на следниот начин: 

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН  ДЕЛ 

 

2.   Избор на работни тела; 

 

2.1. За избор на Претседавач на Собранието 

 –Гордана Гацева 

 

ЗА       239635 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

За избор на Гордана Гацева, за Претседавач на Собранието, ЗА гласаа 239635 гласови од акциите 

со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас 

претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

 

2.2. Избор на 2 бројачи на гласови  

- Mиле Ивановски и Стефан Личовски 

 

ЗА       239635 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

За избор на Миле Ивановски и Стефан Личовски, за бројачи на гласови, ЗА гласаа 239635 гласови 

од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со 

право на глас претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН.  

 

II. РАБОТЕН ДЕЛ 

 
1. Предлог-oдлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола; 

 

ЗА       239635 

ПРОТИВ       0 
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ВОЗДРЖАН  0 

 

Одлуката за усвојување на измената и дополнувањето на Статутот на Стопанска банка а.д. 

Битола е донесена со  239635 гласови ЗА од акциите со право на глас, што претставува 61,36% од 

вкупниот број на акции со право на глас односно 100% од претставените акции со право на глас 

претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

 

 

2. Статут на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст) 

 

 ЗА       239635 

 ПРОТИВ       0 

 ВОЗДРЖАН  0 

 

Пречистениот текст на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола e усвоен со 239635 гласови ЗА 

од акциите со право на глас, што претставува 61,36% од вкупниот број на акции со право на 

глас односно 100% од претставените акции со право на глас претставени на ова собрание, ниту 

еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

 

3. Предлог-одлука за именување член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола, со 

прилог: 

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката кон предлог-одлуката 

 

Одлуката за именување на Снежана Георгиева за член на Надзорниот одбор на Стопанска банка 

а.д. Битола е усвоена со 239635 гласови ЗА односно 100% од претставените акции со право на 

глас претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

 

Стопанска Банка а.д. Битола 


