ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата на Друштвото
во претходната деловна година за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА Годишната сметка и финансиските извештаи на
Друштвото за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година.
2. Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото од точка 1 на оваа
Одлука се составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Управниот одбор за 2018 година и
тоа на:
- Олгица Блажева, Претседател
- Зоран Трнавац, Член
- Дарко Калчев, Член
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Надзорниот одбор за работата и водењето на
работењето со Друштвото во 2018 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2018 година
и тоа на :
- Жан Лиенхардт - Претседател и Член на Надзорен одбор
- Золт Фекете - Член на Надзорен одбор
- Елмар Бидерманн - Член на Надзорен одбор
- Joнче Јачев - Независен член на Надзорен одбор
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за економско - финансиска ревизија на работењето
на Друштвото од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО Скопје за период од
01.01.2018 - 31.12.2018 година.
2. Извештајот за економско - финансиска ревизија за работењето на Друштвото од
точка 1 на оваа одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за покривање на загубата на Друштвото

1. На крајот на 2018 година Друштвото оствари нето загуба од 43.955.887,00
денари (четириесетитримилионидеветстотинипедесетишестилјади денари).
2. Остварените негативни финансиски резултати за 2018 година се резултат на
позначајни инвестициски трошоци, како и планираното стопирање на
производството во делот на “Велпап” со цел промена на делови и нивна
инсталација.
3. СЕ ОДОБРУВА загубата на Друштвото да се покрива во зависност од
остварената добивка на Друштвото во годините кои следат.
4. СЕ ЗАДОЛЖУВА сметководствената служба на Друштвото да ја спроведе
Одлуката.
5. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2.Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ИЗБИРА Ревизорската куќа _______________________ за вршење
економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото за 2019 година.
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2.Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

1. СЕ ВРШИ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ на Статутот на Друштвото согласно
препораките дадени од Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија поради воочени несогласености со важечката законска
регулатива.
2. Се менува член 14 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 14
од Статутот ќе гласи:
Член 14
(1) Акциите коишто ги издава друштвото, се пренесуваат и се водат во
форма на електронски запис во Централниот депозитар за хартии од
вредност на Република Северна Македонија, во согласност со закон.
(2) Акциите, спрема друштво, се неделиви.
(3) Друштвото може да издава и акции над номиналниот износ (емисиски
износ).
3. Се менува член 21 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 21
од Статутот ќе гласи:
Член 21
(1) Друштвото во согласност со закон и со статутот може до износот на
основната главнина да издава обврзници кои не се конвертибилни обврзници,
обврзници кои на доверителите им даваат право да ги заменат за акции во
одреден период на определена опција или во кое било време за време на
траењето на обврзницата и обврзници кои не обезбедуваат право на
првенствено купување акции коишто друштвото ги издава. Обврзниците
можат да се издадат во износ поголем од основната главнина само ако
издавањето на обврзниците е целосно обезбедено со залог на имотот на
друштвото или на друг начин.
(2) Друштвото, во согласност со закон и со статутот, може до износот на
половина од основната главнина да издава конвертибилни обврзници кои на
доверителите им даваат право да ги заменат за акции во одреден период на
определена опција или во кое било време додека трае обврзницата и да
издава обврзници кои обезбедуваат право на првенство на купување акции
кои друштвото ги издава. Издавањето обврзници кои обезбедуваат право на
првенство на купување акции што друштвото ги издава ќе започнат да се
применуваат од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија
во Европската унија.
(3) Во случај кога емисијата на обврзници или на комерцијални записи е
гарантирана од банка или од Република Северна Македонија, најголемата
вредност на емисијата не смее да го надминува износот на главнината и
износот на издадената гаранција.

ПРЕДЛОГ
(4) Во случај кога емисијата на обврзници е обезбедена со недвижен имот,
најголемата вредност на емисијата не смее да го надмине износот на
главнината и 75% од вредноста на обезбедувањето.
(5) Акционерите имаат право на првенство при стекнувањето на
обврзниците од ставот (2) на овој член.
(6) Обврзниците се откупуваат со готови пари.
4. Се менува член 25 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 25
од Статутот ќе гласи:
Член 25
(1) При зголемување на основната главнина акционерите имаат право на
првенство на запишување на ново издадените акции од истиот род и класа
на акции сразмерно на учеството на нивните акции во основната главнина
на Друштвото.
(2) Во случај кога друштвото има издадено повеќе родови и класи на акции и ја
зголемува основната главнина преку издавање на само еден од родовите и
класите на акции, акционерите кои се сопственици на акции од другите
родови и класи имаат право на првенство само откако акционерите, кои се
сопственици на акциите од истиот род и класа, како и новите акции, ќе го
остварат правото на првенство.
(3) Правото на првенство на запишувањето на ново издадени акции може,
пред запишувањето на акциите, да биде целосно или делумно исклучено само
со одлуката за зголемување на основната главнина, во согласност со овој
статут, која што мора да биде објавена на начинот на којшто се објавува
свикувањето на собранието.
(4) Собранието може да одлучува за исклучување на правото на првенство
при запишувањето на новоиздадени акции само врз основа на писмен
извештај на управниот одбор во којшто се наведуваат причините за
ограничувањето или за исклучувањето на правото на првенство за
запишување и во којшто мора да се образложи цената на издавањето на
акциите. Одлуката се донесува со двотретинско мнозинство од
преставените акции на собранието.
(5) Одредбите од овој член ќе се применуваат од денот на пристапувањето
на Република Северна Македонија во Европската унија.
5. Се менува член 27 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 27
од Статутот ќе гласи:
Член 27
(1) Управниот одбор може да биде овластен, најмногу за пет години по
уписот на одлуката за измена на статутот во трговскиот регистар
19.08.2019 година, да ја зголеми основната главнина до 50% од нејзината
сегашна вредност (Одобрен капитал).
(2) Новите акции може да се издаваат само со согласност на мнозинство од
членовите на надзорниот одбор.
(3) Се овластува надзорниот одбор, со одлука донесена со мнозинство на
гласови, да може да одлучи за исклучување на правото на првенство за
запишување на новите акции.
(6) Одредбите од став (3) од овој член ќе се применува од денот на
пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.
6. Се менува член 28 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 28
од Статутот ќе гласи:
Член 28
(1) Собранието може да ја зголеми основната главнина со одлука за
зголемување на основната главнина со преобразба на добивката, резервите
и нераспределените добивки.
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(2) Одлуката за зголемување на основната главнина со средствата на
друштвото мора да е заснована на последната годишна сметка ревидирана
од овластен ревизор за која ревизорот изразил мислење без резерва или
мислење со резерва кое не ја доведува во прашање објективноста на
годишната сметка, како и на годишниот извештај за работата на
друштвото во претходната деловна година, одобрени од собранието.
(3) Зголемувањето на основната главнина согласно став 1 од овој член може
да се изврши врз основа на последната годишна сметка потврдена од
овластен ревизор, преку издавање нови акции.
(4) Акционерите имаат право на новоиздадените акции, сразмерно на
учеството на нивните акции во дотогашната основна главнина.
(5) Одредбата од став (4) од овој член ќе се применува од денот на
пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.
(6) Одлуката на собранието која што е спротивна на став (4) од овој член е
ништовна.
7. Се менува член 53 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 53
од Статутот ќе гласи:
Член 53
(1) На предлог на Управниот одбор, Собранието може да донесе одлука
друштвото да издаде и акции во кои е содржано правото на Друштвото во
определен рок да ги откупува така издадените акции. Откупот на сопствени
акции е полноважен под следните услови:
1) Собранието да донесе одлука за стекнување сопствени акции со откуп
во којашто се утврдени начинот на откупот, максималниот број на акции
којшто треба да се стекне, времето во коешто откупот треба да се
изврши и коешто не може да биде подолго од 12 месеца од денот на
донесувањето на одлуката за стекнување сопствени акции, минималната
и максималната противвредност којашто може да се плати за нив;
2) номиналниот износ на стекнатите акции, заедно со акциите што
друштвото ги стекнало претходно, односно коишто друштвото ги држи,
да не надмине една десеттина од основната главнина;
3) со стекнувањето на сопствените акции, да не се намали имотот на
друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто,
според законот или според статутот, мора да ги има и коишто не смеат
да се користат за исплата на акционерите и
4) Со откупот да се стекнуваат само акции коишто во целост се
уплатени.
(2) По исклучок, друштвото може да стекнува сопствени акции спротивно на
условите определени во ставот (1) точка 1 од овој член кога стекнувањето
сопствени акции е неопходно за да се спречи сериозна и непосредна штета
што би ја претрпело друштвото. Одлуката ја донесува Управниот одбор по
претходна согласност на надзорниот одбор. Во овој случај, Управниот одбор
е должен на првото наредно собрание да го извести собранието за
причините и целта на извршеното стекнување сопствени акции, за бројот и
номиналниот износ на стекнатите акции, за делот од основната главнина
којшто го претставуваат стекнатите акции, цената по која се стекнати,
како и за изворот на средствата коишто се користени за нивното
стекнување.
(3) Одредбата од ставот (1) точка 1 на овој член не се применува на
стекнатите сопствени акции, било од страна на самото друштво, било од
лице кое дејствува од свое име, но за сметка на друштвото, со цел да бидат
распределени на вработените во друштвото или на вработените во
друштво поврзано со него. Распределбата на таквите акции мора да се
изврши во рок од една година, сметајќи од денот на стекнувањето на овие
акции
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(4) Известување за откуп на акциите се објавува во ,,Службен весник на
Република Северна Македонија".
8. Се менува член 63 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 63
од Статутот ќе гласи:
Член 63
(1) Собранието се свикува со објавување на јавен повик до акционерите,
најмалку во еден дневен весник.
(2) Јавниот повик се објавува во рок кој не може да биде пократок од 30 дена
до денот на одржувањето на собранието.
(3) Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на
половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата
територија на Република Северна Македонија.
(4) Друштвото е должно да ја објави содржината на јавниот повик и на
насловната страница од својата официјална интернет страница, како и на
интернет страницата на берзата преку СЕИ-НЕТ.
(5) Јавниот повик за свикување на собранието ги содржи податоците:
1)Фирма и седиште на друштво;
2)Место и датум на одржувањето на собранието;
3)други процедурални формалности, пропишани со статут, што се од
значење за присуство на собранието и за начинот на гласање;
4)Дневен ред според кој ќе работи собранието;
5)Начин на кој што се достапни материјалите;
6)како акционерите можат да вклучат точки во дневниот ред на
собранието и да предлагаат одлуки со информација за тоа како истото
можат да го прават откако ќе им се достави поканата, односно откако ќе
се објави повикот, како акционерите можат да поставуваат прашања до
друштвото за точките од дневниот ред на седницата на собранието и со
информација за рокот до кој тоа можат да го сторат. По исклучок, јавниот
повик, односно поканата може да ги содржи само последните рокови до кои
може да се предлагаат точки на дневниот ред, поставуваат прашања,
односно да се предлагаат одлуки ако во поканата, односно во јавниот повик
е наведена официјалната интернет страница на друштвото со
упатување дека на истата можат да се најдат детални информации за
начинот на предлагање точки на дневниот ред, поставување прашања и
предлагање одлуки од страна на акционерите;
7)како се одвива постапката за гласање преку полномошник, како ќе им се
направат достапни обрасците за гласање преку полномошник на
акционерите кога друштвото има подготвено такви обрасци и
информација за тоа како друштвото е подготвено да ги прими
електронски известувањата од страна на акционерите за дадени
овластувања на полномошници и
8)како се одвива постапката за гласање со кореспонденција или
електронски кога друштвото овозможува такво гласање.
(6) Во јавниот повик односно во поканата за одржување на седница на
собрание на друштвото од ставот (1) на овој член треба да биде наведена
адресата на официјалната интернет страница на друштвото на која ќе
бидат достапни информациите од членот 63-а на овој статут.
(7) Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на
објавувањето на јавниот повик.
9. Се менува член 63-а од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член
63-а од Статутот ќе гласи:
Член 63-а
(1) Во период од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на
одржување на седница на собранието на друштвото, како и на денот на
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одржувањето на седницата на собранието, друштвото на својата
интернет страница ги објавува најмалку следниве информации:
1) содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување на седница
на собрание на друштвото;
2) вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои
произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на
јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и
вкупен број на акции од секој род и класа;
3) документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на
собранието на друштвото;
4) предложените одлуки за донесување или каде што такви нема
предложено, мислења на овластен орган или тело на друштвото по секоја
точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието на
друштвото;
5) предложените одлуки од акционерите кои друштвото веднаш откако ќе
ги прими треба да ги објави и
6) обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со
кореспонденција подготвени за преземање електронски од страна на
акционерите.
(2) Во случај ако се свикува седница на собрание на друштвото врз основа на
членот 387 став (7) од Законот за трговските друштва, а јавниот повик е
објавен, односно поканата е испратена подоцна од дваесет и првиот ден
пред денот на одржувањето на седницата, рокот од ставот (1) на овој член
се утврдува согласно со членот 387 став (7) од Законот за трговските
друштва.
10. Се менува член 67 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член 67
од Статутот ќе гласи:
Член 67
(1) Акционер, односно акционерите можат да овластат со полномошно друго
физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на
друштво (во натамошниот текст: полномошник), коешто ќе учествува и ќе
гласа на седницата на собранието во негово име. Полномошникот ги ужива
истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното.
(2) Полномошното од став 1 на овој член не мора да биде заверено кај нотар.
(3) Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат
за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на
друштвото. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото
полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.
(4) Полномошното има важност сé до неговото отповикување, но не подолго
од две години од денот на неговото давање.
(5) Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на
причините од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено
известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира
своето присуство на седницата на собранието со сите акции кои ги
поседува и изјави самиот дека ќе расправа, одлучува и гласа со сите акции
кои ги поседува, се смета дека полномошното за таа седница на собрание на
полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да
го остварува лично и без ограничување
(6) Како полномошник може да биде овластено секое физичко или правно лице.
(7) Како полномошник може да биде овластено и лице кај кое во согласност со
закон постои конфликт на интереси, помеѓу полномошникот и давателот на
полномошното, само под услов ако тие:
1) претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на
интерес и
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2) добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од
акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја
предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата
на собранието за која им важи полномошното.
(8) Правни лица и при постоење на конфликт на интереси можат да
овластат со полномошно лице кое е член на нивен орган на управување или е
вработен кај нив, да учествува и да гласа на седница на собрание.
(9) Акционерите во друштвото можат да овластат полномошници и/или на
истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин.
(10)Друштвото е должно на акционерите да им обезбеди користење на
електронски систем преку кој акционерите ќе можат да се регистрираат, да
овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за
гласање на седницата на собранието на друштвото.
(11)Одредбата од став (10) од овој член соодветно се применува и на
откажувањето на полномошно на електронски начин.
11. Се менува член 121 од Статутот на Друштвото и пречистениот текст на член
121 од Статутот ќе гласи:
Член 121
(1) Секоја зделка со заинтересираната страна е предмет на предходно
одобрување од страна на надзорниот одбор или на собранието, на начинот и
според постапка определени во овој член.
(2) Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересираната страна се
врши со мнозинство гласови од членовите на надзорниот одбор кои немаат
интерес во зделката. Ако сите членови на надзорниот одбор се
заинтересирани страни или ако бројот на членовите на надзорниот одбор
кои немаат интерес е помал од бројот што е потребен за кворум за
седницата на надзорниот одбор определен со овој статут, таква зделка ја
одобрува собранието.
(3) Собранието ја одобрува зделката со заинтересираната страна со
мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес, претставени на
собранието, а кои поседуваат акции со право на глас, и тоа, ако:
1) вредноста на имотот на друштво на којшто се однесува ваквата зделка
или поврзаните зделки изнесува 2% или повеќе проценти од
книговодствената вредност на имотот на друштвото, според
последните ревидираните финансиските извештаи на друштвото или во
однос на понудената цена во случај кога треба да се купи имот;
2) зделка или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку
запишување или продажба на акции што изнесуваат повеќе од 2 % од
обичните акции на друштвото, преостанати во тој период и обичните
акции во кои може да се конвертираат хартии од вредност претходно
издадени во серии и кои можат да бидат конвертирани во акции или
3) зделка или поврзани зделки се однесуваат на издавање преку
запишување на конвертибилни обврзници, што може да се конвертираат
во обични акции, а кои изнесуваат повеќе од 2% од издадените обични
акции на друштвото и ако, во исто време, претходно издадените обични
акции во серии се конвертирани во акции.
(4) Во одлука со која се одобрува зделка со заинтересираната страна се
определува лицето кое е страна на зделката или е корисник, како и
вредноста, предметот и други материјални услови на зделката.
(5) Во постапка на одобрувањето на зделка со заинтересираната страна
цената на имотот или услугите кои се продаваат или се купуваат со неа ги
определува надзорниот одбор.
(6) Зделка со заинтересираната страна извршена спротивн на одредбите на
овој оддел е ништавна.
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(7) Секоја заинтересираната стара е одговорна кон друштвото,
акционерите и кон други членови на управниот одбор и надзорниот одбор, за
штетите што им ги предизвикала доколку во рок од три години од денот од
кога е одобрена зделката со заинтересираната страна се утврди дека е
штетна за Друштвото, акционерите или членовите на Управниот одбор и
надзорниот одбор, кои немаат интерес во зделката. Ако повеќе
заинтересирани страни се одговорни, нивна одговорност е солидарна.
12. Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да изработи и усвои Пречистен
текст од Статутот на Друштвото.
13. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2.Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
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Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и
амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна
годишна седница одржана на ден 19.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
исклучување од котација на акциите на Друштвото

1. СЕ ОДОБРУВА исклучување од котација на акциите на Друштвото од сите
посебни подсегменти на Официјалниот пазар на Македонската Берза на хартии
од вредност АД Скопје.
2. СЕ ОВЛАСТУВА Управниот Одбор на Друштвото да ги превземе сите потребни
дејствија со цел спроведување на оваа одлука пред надлежните органи.
3. Одлуката влегува во сила на ден 01 Мај 2020 година.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2.Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

