Врз основа на член 344, став 3 и 4 од Законот за трговски друштва (“Службен весник
на РМ” бр. 28/04) до акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје се доставуваат следните:
ПОДАТОЦИ
за предложени кандидати за членови на Надзорниот одбор на
РЕПЛЕК АД Скопје
1. Поповска Бисерка, за член, од Скопје -Бардовци ул. 16 бр. 3, возраст: 62 години, пол:
женски, образование: Филолошки факултет, работно искуство: 34 години во РЕПЛЕК
АД Скопје каде и работи, член на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, не е член
на други органи на друштва, врши должност шеф на Одделение за застапство во
Сектор Управа во РЕПЛЕК АД, акционер на РЕПЛЕК АД со 1 број на акции и
акционер е во Тетовска банка АД со 2 акции, нема заеми или обврски према РЕПЛЕК
АД Скопје.
2. Николовска Адела, за член, од Скопје ул.Ленинова бр. 60/1-1, возраст: 57 години, пол:
женски, образование: Дипл. фармацевт, работно искуство: 32 години од кое стекнато
во Медицински центар Тетово, РЕПЛЕК АД Скопје и РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
каде и работи, член на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, не е член на други
органи на друштва, врши должност Помошник директор на одделение складишта за
готови лекови во Сектор Комерција во РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје, акционер на
РЕПЛЕК АД со 90 броја на акции, не поседува акции во други друштва, нема заеми
или обврски према РЕПЛЕК АД Скопје.
3. Томовски Александар, за член, од Скопје ул. Скоевска бр. 115 А возраст: 51 години,
пол: машки: образование: Правен факултет,работно искуство: 23 години стекнато
во Царинска управа на РМ и РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје каде и работи, не е и не
бил член на орган на управување, односно на Надзорнен одбор на друштва, врши
должност Директор на Правен сектор, не поседува акции во друштвото и во други
друштва, нема заеми или обврски према РЕПЛЕК АД Скопје.
4. Јоксимовиќ Анастазија, за независен член, од Скопје ул.50-та Дивизија бр.40/1-7,
возраст: 56 години, пол: женски, образование: Дипл.економист,
работно искуство:
32 години претходно во Југопрогрес Струмица, РЕПЛЕК АД Скопје и РЕПЛЕК
ФАРМ ДООЕЛ Скопје каде и работи, независен член на Надзорен одбор на РЕПЛЕК
АД Скопје,не е член во други органи на друштва,не постојат ограничувања за избор
по член 3, став 1, точка 25 од
ЗТД,врши должност раководител на одделение увозизвоз во Сектор
Комерција во РЕПЛЕК
ФАРМ ДООЕЛ Скопје, акционер на
РЕПЛЕК АД со
105 броја на акции и не
поседува акции во други друштва,
нема заеми, или
обврски према РЕПЛЕК АД Скопје.
Скопје, 17.03.2017 год.

