
Акционерот (правно лице) ____________________________ со ЕДБ 

_______________________________, преку законскиот застапник 

________________________________ со ЕМБГ __________________________  

 

сопственик на _____ обични акции во Шпаркасе Банка АД Скопје, го издава следново  

 

ПОЛНОМОШНО 

 

Лицето ____________________________________________________________ со ЕМБГ 

____________________ се ополномоштува да учествува во работата на 51-та седница на 

Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје, која ќе се одржи на 25.05.2022 

година (понеделник) во 12:00 часот со инструкции да гласа како што следи: 

Точка 
бр. 

Назив на точката од Дневниот ред Гласање 
ЗА / ПРОТИВ / 
ВОЗДРЖАН 

(пополни 
соодветно) 

 

1.  Избор на  претседавач со Собранието, Нотар и бројач 
на гласови 

 

 

2.  Разгледување на Записник од 50. седница на 
Собранието на акционери 

 

 

3.  Единечни финансиски извештаи на Шпаркасе Банка 
АД Скопје за 2021 година ревидирани од страна на 
друштвото за ревизија ПрајсвотерхаусКуперс 
Ревизија ДОО Скопје и Извештај на независниот 
ревизор 

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката 

- Предлог одлука за усвојување на Извештајот 
на друштвото за ревизија 
ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за 
извршена ревизија на единечните финансиски 
извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје за 
2021 година со Мислење на Надзорниот одбор 

 

 

4.  Kонсолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе 
Банка АД Скопје за 2021 година ревидирани од 
страна на друштвото за ревизија 
ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје и 

 

http://www.stb.com.mk/content/Pdf/tocka%202%20-%20Zapisnik_30_to%20Sobranie%20na%20SB_.pdf


Извештај на независниот ревизор  

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката 

- Предлог одлука за усвојување на Извештајот 
на друштвото за ревизија 
ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје за 
извршена ревизија на консолидираните 
финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД 
Скопје за 2021 година со Мислење на 
Надзорниот одбор 

 

5.  Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе 
Банка АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2021 година 

- Предлог одлука за усвојување на Годишната 
сметка и финансиски извештаи 

 

 

6.  Консолидирана годишна сметка и консолидирани 
финансиски извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје 
за периодот 01.01.-31.12.2021 година 

- Предлог одлука за усвојување на 
Консолидираната годишна сметка и 
консолидираните финансиски извештаи 

 

 

7.  Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка 
АД Скопје во 2021 година 

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката 

- Предлог одлука за усвојување на Годишниот 
извештај и Мислењето на Надзорниот одбор 

 

 

8.  Консолидиран годишен извештај за работењето на 
Шпаркасе Банка АД Скопје во 2021 година 

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката 

- Предлог одлука за усвојување на 
Консолидираниот годишен извештај и 
Мислењето на Надзорниот одбор 

 

 

9.  Предлог Одлука за употреба и распределување на 
остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје од 
2021 година 

 

 

10.  Предлог Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје и усвојување 

 



на пречистен текст на Статутот 

-  

11.  Предлог Одлука за избор на друштво за ревизија на 
Шпаркасе Банка АД Скопје за 2022 година 

-  

 

12.  Предлог Одлука за продажба (оттуѓување) на 
сопствени акции по пат на јавна понуда 

 

 

13.  Извештај за работата на Надзорниот одбор на 
Шпаркасе Банка АД Скопје во 2021 година, 
колективно и од аспект на поединечните членови 

- Предлог одлука за усвојување на Извештај за 
работењето на Надзорниот одбор  

 

 

 

 

__________ 2022                                                                     ____________________________                                             

(потпис на законскиот застапник на  

друштвото и печат на друштвото) 

Прилог кон ова полномошно е тековна состојба за акционерот, не постара од 30 дена од 

денот на доставување на полномошното до Банката. 

 


