Овластување полномошници
Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како
свој полномошник на седницата на Собранието.
Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање
преку полномошник ( Полномошно за физички лица , Полномошно за правни лица ,
Образец за известување од акционерот за давање на полномошно ).
Полномошното може да содржи ограничувања како и инструкции за гласање,
дадени од страна на акционерот, кон кои полномошникот е должен да се
придржува. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за
гласање и да ги чува најмалку една година од одржувањето на седницата на која
учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции, ако тоа
му го побара друштвото или акционерот кој го овластил.
Полномошното мора да содржи комплетни податоци за идентитетот на акционерот и
полномошникот, и тоа:
•
•

За акционерот - пополнето целосно име и презиме, своерачен потпис и ЕМБГ на
акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и
презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице,
За полномошникот - целосно име, презиме и ЕМБГ за полномошник физичко лице,
односно назив, седиште и ЕМБС на полномошник правно лице.

Акционерите се должни веднаш или најдоцна два дена пред одржување на седницата,
да го известат Акционерското друштво за секое дадено полномошно со доставување
на целосно пополнет образец за известување заедно со полномошното и да приложи
копија од лична карта или пасош за идентификација, на еден од следните начини:
-

Непосредно во архивата на друштвото или
По писмен пат на адреса:

АД Раде Кончар – Апаратна техника Скопје
Бул.3-та Македонска бригада бб
1000 Скопје
Одбор на директори
Со назнака „За Годишно собрание 2022 година“
Полномошникот е должен при евиденција на своето присусутво на Собранието да го
предаде полномошното во писмена форма во оригинал, како и да презентира важечки
документ за идентификација – лична карта или пасош, како и тековна состојба не
постара од 7 дена доколку полномошникот е правно лице.
Акционерското друштво може да бара дополнително утврдување на личниот идентитет
на акционерот како услов за уважување на полномошното, како и верификација на
дадените инструкции за гласање.

