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ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ  
 

 

I) Општ дел 
 

   

ISHARES TRUST 
Друштвото во име и за сметка на фондовите нема инвестиции во iShares Trust, Учеството на собранието беше реализирано од 
причина што iShares Trust е повереник (trust) на фондови кои се дел од портфолиата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски 
фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје.  

ISHARES MSCI ACWI ETF  

Процент на вложувања во издавачот 
во однос на вредноста на пензиските 
фондови 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје     1,26%              

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје         1,67%            
Процент на вложувања во издавачот 
во однос на вкупно издадените 
хартии од вредност од страна на 
издавачот 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје     0,09%            

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје          0,00%               

ISHARES MSCI ACWI EX 
U.S. ETF  

Процент на вложувања во издавачот 
во однос на вредноста на пензиските 
фондови 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје     3,21%            

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје          4,35%           
Процент на вложувања во издавачот 
во однос на вкупно издадените 
хартии од вредност од страна на 
издавачот 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје     0,70%             

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје          0,02%           

ISHARES RUSSELL 2000 
ETF  

Процент на вложувања во издавачот 
во однос на вредноста на пензиските 
фондови 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје     2,12%              

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје         2,02%             
Процент на вложувања во издавачот 
во однос на вкупно издадените 
хартии од вредност од страна на 
издавачот 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје     0,03%             

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје          0,00%           

  
Датум на одржување на собранието 
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    Дневен ред 

    Предлог  

    Избор/реизбор на 5 членови на одбор: 

    Jane D. Carlin, 

    Richard L. Fagnani 

    Drew E. Lawton, 

    Madhav V. Rajan 

    Mark Wiedman. 

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје 

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје учеството на 
собранието го реализира преку давање на инструкции до 
банката чувар НЛБ Банка АД Скопје која инструкциите ги 
пренесе на банката субчувар Clearstream Banking Luxembourg 
и во наше име гласаше за точките од дневниoт ред                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II) Посебен дел 
 

ISHARES TRUST 

Дневен ред Одлуки 

Гласање 
на КБ 
Прво 

пензиско 
друштво 

Предлог  
    

Избор/реизбор на 5 членови на одбор: 
  

  

Jane D. Carlin, Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот "ЗА" 

Richard L. Fagnani Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот "ЗА" 

Drew E. Lawton, Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот "ЗА" 

Madhav V. Rajan Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот "ЗА" 

Mark Wiedman. Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот "ЗА" 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Скопје, 
                                                                                                                                      17.08.2017 година 
 


