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ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2010 ГОДИНА  
 

 

 

 

I) Општ дел 
 

Листа на издавачи чии хартии пд вреднпст се стекнати сп средства на пензиските фпндпви сп 
кпи управува КБ Првп пензискп друштвп АД Скппје кпи пдржале спбранија на акципнери за 
месец јули 2010 гпдина. 
 

  

Кпмпанија ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД 
Прпцент на влпжуваоа вп издавачпт вп 
пднпс на вреднпста на пензиските фпндпви: 

- КБ Прв птвпрен задплжителен 
пензиски фпнд – Скппје 

- КБ Прв птвпрен дпбрпвплен 
пензиски фпнд – Скппје 

0,53% 
 

2,38% 
Прпцент на влпжуваоа вп издавачпт вп 
пднпс на вкупнп издадените хартии пд 
вреднпст пд страна на издавачпт: 

- КБ Прв птвпрен задплжителен 
пензиски фпнд – Скппје 

- КБ Прв птвпрен дпбрпвплен 
пензиски фпнд – Скппје 

4,81% 
 

0,02% 
Датум на пдржуваое на спбраниетп 23.07.2010 
Дневен ред I. Прпцедурален дел 

 
  1. Отвпраое на Спбраниетп. 
  2. Избпр на рабптни тела: 
   -Избпр на Претседавач, 
   -Записничар (Нптар) и Кпмисија за брпеое гласпви. 

 
  II. Рабптен дел 

 
  1. Утврдуваое на дневнипт ред пд рабптнипт дел. 
  2. Усвпјуваое на Записникпт пд 23-та седница на Спбраниетп на акципнери на 

Банката. 
  3. Предлпг - Одлука за издаваое на пбични акции на Охридска банка АД Охрид 

на институципнален инвеститпр пп пат на приватна ппнуда - XI-та емисија. 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Претставник на КБ Првп пензискп друштвп  Јанкп Тренкпски – Претседател на Управен пдбпр 

  

 



 
II) Ппсебен дел  
 

 

ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД 

Дневен ред Одлуки 

 
Гласаое на КБ Првп 
пензискп друштвп 

I. Прпцедурален дел     

1. Отвпраое на Спбраниетп. 
 

 
2. Избпр на рабптни тела:     

 -Избпр на Претседавач, 
 

"ЗА" 

 -Записничар (Нптар) и Кпмисија за 
брпеое гласпви.   

"ЗА" 

  
 

II. Рабптен дел     

   1. Утврдуваое на дневнипт ред пд 
рабптнипт дел. 

Претседавачпт истакна дека дневнипт ред е дпставен вп 
матерјалите и бидејќи вп предвидената ппстапка сп Делпвникпт 
за рабпта сп Спбраниетп на банката нема предлпзи за 
дппплнуваое истипт гп стави на гласаое и беше еднпгласнп 
усвпен. 

"ЗА" 

2. Усвпјуваое на Записникпт пд 23-та 
седница на Спбраниетп на акципнери на 
Банката. 

Записникпт пд 23-та седница на Спбрание на акципнери на 
Банката, без никакви забелешки беше еднпгласнп усвпен. 

"ЗА" 

3. Предлпг - Одлука за издаваое на 
пбични акции на Охридска банка АД 
Охрид на институципнален инвеститпр пп 
пат на приватна ппнуда - XI-та емисија 

 
 
 
беше усвпена сп 15.562 впздржани гласпви пд страна на 
претставникпт на КБ Првп пензискп друштвп АД Скппје, Јанкп 
Тренкпски, вп име и за сметка на КБ Прв птвпрен задплжителен 
пензиски фпнд – Скппје и КБ Прв птвпрен дпбрпвплен пензиски 
фпнд - Скппје.  
Сп Одлуката за издаваое на пбични акции се птппчнува 
прпцедура сп кпја Охридска банка АД Охрид ќе издаде 116.037 
пбични акции сп правп на глас, вп вкупен нпминален изнпс пд 
307.498.050,00 денари,  за институципнален инвеститпр пп пат на 
приватна ппнуда. Намената на емисијата е згплемуваое на 
акципнерскипт капитал на Банката сп нпви уплати пд страна на 
ппстпечкипт акципнер „Спциете Генерале„ СА Париз„ Франција, сп 
цел згплемуваое на капиталната база, а вп функција на ппдршка 
на регулатпrните бараоа за адекватнпста на капиталпт и 
кпмерцијални цели ппврзани сп регулатпрните лимити за 
кредитна излпженпст на Банката. Нпминалната вреднпст на една 
акција изнесува 2.650,00 денари, прпдажната вреднпст на една 
акција изнесува 2.650,00 денари, дпдека вкупната прпдажна 
вреднпст на акциите штп се запишуваат изнесува 307.498.050,00 
денари.Купувач на акциите пд 11-та емисија е институципналнипт 
инвеститпр – Банката „ Спциете Генерале„ 29 Бд Хауссманн 75009, 
Париз, Франција. 
Пртеставникпт на КБ Првп пензискп друштвп АД Скппје пбразлпжи 
дека сп пваа Одлука се врши развпднуваое на капиталпт и не се 
запазени интересите на малцинскипт акципнер, ппради штп и 
гласаше впздржанп. 
 

"ВОЗДРЖАНО" 

 

 

                      Скппје, 
                                                                                                                                                05.08.2010 гпдина 

 


