
Врз oснова на чл.401-а  од Законот за трговски друштва ( Сл.Весник на РМ бр.28/04…290/2020), 

АДИНГ АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од 

Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 26.05.2022 година. 

 

На Годишното собрание на акционери на Друштвото одржано на 26.05.2022 година од вкупно 

347.760 акции со право на глас, учествуваа во работата акционери (лично, преку овластени 

полномошници и со кореспонденција) со вкупно 258.770 акции со право на глас претставувани 

на Собранието  или  74.4 % од вкупниот број на акции со право на глас. 

Присутните гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред:  

 
Р.б. Одлука од дневен ред Гласови по 

одлука 
  

 За Против Воздржан  

1 Избор на Претседавач на Собранието 258.770 / / 

2 Одлука за одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот 
извештај за работата на АДИНГ АД Скопје во 2021 год. 

258.770 / / 

3 Одлука за одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните 
финансиски извештаи за 2021 год. на поврзаните друштва во деловниот систем 

258.770 / / 

4 Одлука за распределба на добивка 258.770 / / 

5 Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на 
членовите на Надзорниот и Управниот одбор : 
 
Александар Белев, Претседател на НО 

 
 

258.770 

 
 
/ 

 
 
/ 

Александра Петровска, Заменик претседател на НО 258.770 
 

/ / 

Филип Филипоски, Член на НО 
258.770 

 
/ / 

Раде Јанков, Независен член на НО 
258.770 

 
/ / 

Зоран Петровски, Претседател на УО 
258.770 

 
/ / 

Даниел Цеков, Заменик претседател на УО 258.770 
 

/ / 

Вања Дончева Рајатоска, Член на УО 258.770 
 

/ / 

Горан Атанасовски, Член на УО 
258.770 / / 

Диме Јанчев, што започна да ја извршува од 15.12.2021 година 258.770 
 

/ / 

Благој Дончев, што ја извршуваше до 23.10.2021 година 
258.770 / / 

6 Одлука за откуп на сопствени акции 258.770 / / 

7 Одлука за продажба на сопствени акции 258.770 / / 

8 Одлука за избор на ревизор за годишната сметка за 2022 година 258.770 / / 
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Скопје 


