
 

 

Врз основа на член 384 став (8) од ЗТД Собранието на "АМ БРОКЕР" А.Д. 
Скопје ја дава следната: 

 
ОБЈАВА 

ЗА ВРЕМЕТО НА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ПРОДОЛЖЕНА СЕДНИЦА НА 
IX-то СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

 
На седницата на IX-то Собрание на "АМ БРОКЕР" А.Д. Скопје која се одржа 
на ден 29.06.2022 година се донесе Одлука за одржување на продолжената 
седница на IX-то Собрание на акционери на "АМ БРОКЕР" А.Д. Скопје. 
 
На продолжената седница ќе се врши избор на независен член на 
Надзорниот одбор на "АМ БРОКЕР" А.Д. Скопје заради пополнување на 
местото независен член на Надзорниот одбор кое остана непополнето 
бидејќи на претходниот член му беше изгласано неодобрување на 
работата. 
 
Акционерите можат да предлагаат лице за независен член на Надзорниот 
одбор со достава за кандидатот, во писмена форма, податоци за возраста, 
полот, образованието и другите професионални квалификации, работното 
искуство и како го стекнал, во кои друштва е или бил член на орган на управување, 
односно на надзорен одбор и другите поважни функции што ги вршел, бројот на 
акциите што ги поседува во друштвото и во други друштва, како и заемите и 
другите обврски коишто ги има спрема друштвото. 
 
Предлогот за кандидат во писмена форма се доставува до "АМ БРОКЕР" А.Д. 
Скопје а ќе биде истакнато на веб страната на друштвото следниот работен 
ден по приемот на предлогот за кандидат. 
 
 
Продолжената седница IX-то Собрание на "АМ БРОКЕР" А.Д. Скопје ќе се 
одржи на ден 11.07.2022 година во деловните простории на Винарска визба 
Тиквеш на ул.Димче Беловски бр.2 (поранешна ул.810 бр.2) Скопје во 12:00 
часот. 
 
Во работа на Годишното собрание можат да учествуваат и да ги 
остваруваат своите права и интереси сите акционери лично или преку 
овластени претставници и застапници именувани за остварување на сите 
или извесни права на управување со полномошно за застапување 
заверено од нотар. 
 
Полномошната на акционерите за седницата на Собрание на "АМ БРОКЕР" 
А.Д. Скопје која се одржа на ден 29.06.2022 година ќе бидат валидни и за 
продолжената седница. 

Официјална интернет страница на друштвото е https://ambroker.mk. 
 
 

АМ Брокер АД 
                                                                                      ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 

        Миле Бундовски 
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