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На седницата на Годишното собрание на акционери одржана на ден 27.06.2022 година 
беше поставено прашање од акционерот Антевски Горан, односно именованиот 
акционер бараше да му се одговори која е постапката на вложување на средства во 
акции и кој одлучува за тоа. 
 
Одборот на директори го дава следниот Одговор: 
 
Одборот на директори секоја година на почетокот од својот мандат, донесува Одлука за 
одобрување на купување и продавање на хартии од вредност и тоа во рамки на 
законските и статутарните овластувања и со оваа Одлука го овластува Извршниот 
директор да купува и продава хартии од вредност односно да тргува со хартии од 
вредност на Македонската Берза и тоа во рамките на овластувањата на Одборот на 
директори. 
Одборот на директори со наведената Одлука го овластува извршниот директор да 
инвестира во профитабилни хартии од вредност од кои може да се оствари дивиденда 
или капитална добивка, при што вложувањето во хартии од вредност се врши спрема 
берзанските услови врз база на направена анализа за тргување на Берзата, базирана 
на стручни консултации, со редовно следење на берзанските и економските трендови. 
За преземените активности и вложувања извршниот директор претходно се консултира 
и ги известува повратно членовите на Одборот на директори, кои се во тек и се редовно 
информирани. 
 
Досегашното функционирање на Одборот на директори во рамките на деловното 
работење, а посебно во делот на тргување со хартии од вредност, се покажа 
исклучително успешно и профитабилно за Акционерското друштво, со зголемување на 
вредноста на вложените средства во хартии од вредност, остварување на капитална 
добивка која допринесува за успешна реализација на вкупно остварената добивка за 
деловната година, приходи од дивиденди од вложените средства како и редовна 
распределба на задоволителна дивиденда за акционерите. 
 
Поточно, ако се изврши анализа на ревидираните финансиски извештаи од 2017 година 
до 2021 година јасно може да се види порастот на вложените средства во хартии од 
вредност и тоа: Во 2017 година вредноста на вложените средства во хартии од 
вредност изнесувала 55.096.724 денари а во 2021 година вредноста на вложените 
средства во хартии од вредност е троструко зголемена и изнесува 170.708.848 денари. 
 
Ова укажува на успешното тргување со хартии од вредност од страна на Акционерското 
друштво за што всушност укажуваат и објавени текстови во медиуми според кои: ,, 
Раде Кончар-Апаратна техника регистрирана е како холдинг компанија. Има 
одличен поврат од вложувања на кој може да позавидат и портфолио менаџери 
на инвестициски фондови.,, 
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 ,,Раде Кончар-Апаратна техника продолжува да го билда угледот во 
инвеститорската заедница. Во ковид-кризната 2021 година оваа скопска 
компанија ќе подели 140 денари дивиденда за секоја акција со право на глас. Во 
споредба со 2020 година дивидендата исплатена по акција се зголемува за 17 
отсто и тоа е резултат со кој може да се пофали ретко која домашна компанија.“ 
 
 
 

 
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 


