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Mакедонски Телеком АД - Скопје 
 

Согласно Законот за трговски друштва, Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото) 

и Одлуката 64/2013 на Одборот на директори на Друштвото за одобрување на склучување на 

Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком од 31.10.2013 

година, Собранието на Друштвото на својата седница одржана на ден 20.12.2013 година ја 

донесе следната: 

 
Предлог Одлука 

за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување 
на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком   

 
Член 1 

  

Собранието на Друштвото ја прифаќа и потврдува Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле 

Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД – Скопје, одобрена и склучена од Одборите 

на директори на двете Друштва на 31.10.2013 година. 

 

Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД 

– Скопје, составена во форма на нотарски акт ОДУ бр. 1502/2013 од 31.10.2013 година составен 

од страна на нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, заедно со прилозите коишто се нејзин 

составен дел беше достапна и дозволена за увид  на акционерите на Друштвото во законски 

утврдениот рок.  

 

Со потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон 

Македонски Телеком АД – Скопје, Собранието на Друштвото го одобрува присоединувањето на Т-

Мобиле Македонија АД Скопје, како друштво коешто се присоединува, кон Македонски Телеком 

АД – Скопје, како друштво коешто превзема, согласно роковите и условите утврдени во 

Спогодбата. 
 

Член 2 
 

По уписот на статусната промена во Централниот регистар, Т-Мобиле Македонија АД Скопје ќе 

престане да постои како правно лице без да се спроведе ликвидација, а целокупниот имот и 

обврски ќе преминат на Македонски Телеком АД – Скопје. 

 

Член 3 
 

Се овластува Претседателот на Одборот на директори на Друштвото да ги превземе сите 

неопходни дејствија за спроведување на оваа Одлука и да ги потпише сите релевантни документи 
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за упис на статусната промена – присоединување во Централниот регистер на Република 

Македонија. 

 
Член 4 

 

Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното усвојување со 2/3 од акциите со право на глас 

во Собранието на МКТ, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.  

 

 

 

 
                                                                                                                     Собрание  

                                                                                                                        Претседавач  


