
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 82.664.851 82.664.851 82.664.851 0 0

Број на акции 86.251.542 82.664.851 82.664.851 82.664.851 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 20.11.2015 година сите одлуки се донесени.

2.0. Предлог Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на 

дивиденден календар
100% Донесена одлука

Процент од основната главнина 89,996% 86,254% 86,254% 100,000% 0,000% 0,000%

1.0. Предлог Одлука за распоредување на акумулираната 

добивка на Друштвото; 
100% Донесена одлука

Процент од основната главнина 89,996% 86,254% 86,254% 100,000% 0,000% 0,000%

Резултати од гласање од Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 20.11.2015 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

http://www.telekom.mk/download/Investor_Relations/2015/sobranie17.06.2015/2.0_MKT SA Predlog Odluka_Usvojuvanje na nov Statut na Drustvoto.pdf
http://www.telekom.mk/download/Investor_Relations/2015/sobranie17.06.2015/2.0_MKT SA Predlog Odluka_Usvojuvanje na nov Statut na Drustvoto.pdf
https://www.telekom.mk/download/Investor_Relations/2015/sobranie20112015/1.0 SA Predlog Odluka_Rasporeduvanje akumulirana dobivka.pdf
https://www.telekom.mk/download/Investor_Relations/2015/sobranie20112015/1.0 SA Predlog Odluka_Rasporeduvanje akumulirana dobivka.pdf

