
 
 

МКТ_GENERAL_ALL 
Бар код: 2017000374565 

До:  Македонски Телеком АД - Скопје 
 Кеј 13 Ноември бр. 6, 1000 Скопје 
 
За  
- г-дин Антонио Петков, Овластен претставник на Владата на Република Македонија во Собранието 

на Македонски Телеком АД – Скопје 
 
Копија:  
- г-дин Панче Кралев, Претседател на Одборот на директори  
- г-дин Андреас Маиерхофер, Главен извршен директор на МКТ 
- г-дин Жарко Луковски, Главен оперативен директор на МКТ 
- г-ѓа Славица Серафимовска, Секретаријат на Одборот на 
директори 
 
 
Предмет:  
Предлог за избор на членови на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје 
 
Почитуван г-дин Петков,  
 

Како овластен претставник на Каменимост Комуникации АД Скопје, мнозински акционер на 
Македонски Телеком АД – Скопје (МКТ), предлагам Собранието на МКТ, на својата наредна 
седница: 

- да го избере г-дин Павел Хадрболец како Независен член на ОД на МКТ со мандат од  4 
години почнувајќи од 1 мај 2017 година, поради доставената оставка на г-дин Атила Кесег од 
позицијата Независен член на ОД на MKT, што стапува во сила на 1 мај 2017 година. 
Кратката биографија на предложениот кандидат е дадена во прилог на овој Предлог.  

и 

- да ја констатитира доставената оставка на г-дин Валтер Голдениц од позицијата Неизвршен 
член на ОД на МКТ, што стапува во сила на датумот на следното Собрание на МКТ.  
Соодветните информации за кандидатот што ќе биде предложен да биде избран на 
позицијата Неизврешен член на Одборот на директори на МКТ, како замена на г-дин 
Голдениц, и соодветната Кратка биографија ќе бидат дополнително доставени со цел да бидат 
ставени на располагање на акционерите во рамки на законскиот рок најдоцна 7 дена пред 
седницата на Собранието.  

 
Со почит,  
 
(потпис нечитлив) 

Петер Жом  
Овластен претставник на Каменимост Комуникации АД Скопје 

Преведено од Лингва Експерт 

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ  
Акционерско друштво за електронски 

комуникации - Скопје 

Примено   17.03.2017 година 
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