ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД ОХРИД

Годишно собрание

ПОЛНОМОШНО
за учество на Годишното Собрание на ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД ОХРИД
со дадени инструкции за гласање

Јас, ________________________________ , долупотпишаниот од __________ ,
со стан на ул. _______________________________ , со ЕМБГ_________________ ,
го/ја ополномоштувам ___________________________ од ___________ , со стан на
ул. _________________________________ , со ЕМБГ_____________________ , во
мое име да учествува на седницата на Годишното Собрание на ХОТЕЛИМЕТРОПОЛ АД ОХРИД, кое ќе се одржи на ден 26.03.2014 година во седиштето на
Друштвото (бизнис сала) со почеток во 12:00 часот, и со сите мои акции издадени
од ХОТЕЛИ МEТРОПОЛ АД ОХРИД кои се моја сопственост на денот на
одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од
дневниот ред согласно следните инструкции:
I - 1.Избор на Претседавач на Собранието, Записничар и двајца оверувачи на
Записникот :ЗА /ПРОТИВ
I - 2.Избор на бројач на гласови:ЗА/ПРОТИВ

II - 1.Разгледување и одобрување на:
- Годишната сметка со предлог-Одлука: ЗА /ПРОТИВ
- финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со предлогОдлука: ЗА /ПРОТИВ
- Годишниот извештај за работењето на ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД ОХРИД за
2013 година, со предлог-Одлука : ЗА/ПРОТИВ
II-2.Разгледување и Одобрување на Извештајот поднесен од Неизвршните
членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над
управувањето со Друштвото за деловната 2013 година , со предлог Одлука:
ЗА/ПРОТИВ
II-3. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на
директори за начинот на водење на Друштвото, со предлог Одлука:
ЗА/ПРОТИВ

1. Драган

Наков

-

Претседател

на

Одборот

ЗА/ПРОТИВ

2. Зоран Михајлоски - Извршен директор: ЗА/ПРОТИВ
3. Ана Драгојловиќ - независен член: ЗА/ПРОТИВ
4. Горан Ташков - неизвршен член: ЗА/ПРОТИВ

на

директори:
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II-4.Доенсување одлука за Распределба добивката за 2013 година со предлог
-Одлука: ЗА/ПРОТИВ
II-5. Донесување на Одлука за утврдување на датуми и износи за исплата на
дивиденда (дивиденден календар), со предлог - Одлука: ЗА/ПРОТИВ
II-6. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење
ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за
2014 година со прелог -Одлука ЗА/ПРОТИВ

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице(лицето на кое му е
дадено полномошното): Јас __________________________________________ ,
акционерот му наложувам на овластеното лице да гласа за горенаведените
одлуки како што е заокружено.

Давател на полномошно
________________________

