Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, Охридска банка АД Скопје ги
објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од 45. седницата на
Собранието на акционери на Банката, одржана на ден 30.6.2020 година.
На 45. седницата на Собранието на акционери на Банката, одржана на 30.6.2020 година,
од вкупно 629.587 акции со право на глас, присуствуваа акционери (лично или преку
овластени полномошници) со вкупно 601.409 акции со право на глас, или 95,52% од
вкупниот број акции со право на глас.
Присутните, односно претставените акционери на Собранието гласаа на следниот начин
по точките од Дневниот ред:
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Дневен ред
Процедурален дел
Отворање на Собранието
Избор на работни тела:
Избор на претседавач
Комисија за броење гласови
Записничар (Нотар)
Извештај за мандатите на претставниците на акционерите
на 45. седница на Собранието на Охридска банка АД Скопје
Утврдување на дневниот ред од работниот дел
Усвојување на Записникот од 44. седница на Собранието на
акционери на Банката
Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за
работењето на Охридска Банка АД Скопје за 2019 година и
писменото мислење
Предлог-одлука за одобрување на работата на Надзорниот
одбор на Охридска банка АД Скопје за 2019 година, од
аспект на поединечните членови и колективно
Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на
ревизорската куќа „Ернст и Јанг“ доо Скопје за работењето
на Охридска банка АД Скопје за 2019 година и писменото
мислење
Предлог–Одлука за усвојување на Годишната сметка и
финансиските извештаи на Охридска Банка АД Скопје за
2019 година
Предлог–Одлука за одобрување на Одлуката за употреба и
распоредување на остварената добивка на Охридска Банка
АД Скопје со годишната сметка за 2019 година
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Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот
за работа во органите на Охридска Банка АД Скопје за 2019
(Надзорен одбор и Одбор за ревизија)
Предлог-одлука за наградување на членови на Надзорен
одбор и Одбор за ревизија за 2020 година
Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на
Охридска банка АД Скопје со
пречистениот текст на Статутот на Охридска банка
АД Скопје

Скопје, датум: 30.6.2020 година
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