
Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото) има издадено вкупно 95.838.780 обични акции (вкупниот број на обични акции со право на глас изнесува 86.254.902) и 1 приоритетна акција (едно право на глас и посебни

права во согласност со Статутот на друштвото)*.

Основната главнина на Македонски Телеком АД - Скопје се состои од 95.838.780 обични акции со номинална вредност од 100 денари и 1 приоритетна акција со номинална вредност 9.733 денари, односно истата

изнесува 9.583.887.733 денари.

Број на акции 86.251.542 83.167.918 83.167.918 83.167.918 0 0

Број на акции 86.251.542 83.167.918 83.167.918 83.167.918 0 0

*   Од вкупен број на акции со право на глас - 86.254.903 за 3.361 акции кои се дел од 2% акции кои Владата на Република Македонија ги додели на вработените на Македонски Телеком, сопствениците или не се евидентирани во акционерската

книга на МKT поради нецелосни лични податоци (3.320 акции), или сеуште не се распределени (41 акции).

** Вкупен број на присутни акции со право на глас

***Вкупен број на акции со право на глас кои гласале

На Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 06.09.2022 година сите одлуки се донесени.

2. Предлог Одлука за дополнителни бенефиции и надомест на 

финансиски трошоци на членовите на Одборот на директори на 

Друштвото; 

100% Донесена одлука
Процент од основната главнина 89,996% 86,779% 86,779% 100,000% 0,000% 0,000%

1. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на 

Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година;
100% Донесена одлука

Процент од основната главнина 89,996% 86,779% 86,779% 100,0000% 0,0000% 0,000%

Резултати од гласање од Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 06.09.2022 година

Предлог одлуки
Хартии од вредност издадени од Македонски 

Телеком АД Скопје

Вкупен број на 

акции со право 

на глас*

Вкупен број на 

важечки 

гласови**

Вкупен број на 

акции за кои се 

дадени важечки 

гласови***

Процент од 

вкупен број на 

акции за кои се 

дадени важечки 

гласови

Гласале

Донесени / Недонесени одлуки
ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАН


