ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Јас______________________________________________,соЕМБГ____________
__________,со стан на ул.________________________бр._________ од
_______________, како сопственик на ___________ОБИЧНИ АКЦИИ издадени
од
РЕПЛЕК
АД
Скопје,го
ополномоштувам
лицето________________________________ од ___________________ со ЕМБГ
_____________________, во мое име да учествува и полноважно да одлучува
т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува ___________ Обични
акции, на седницата на Годишното Собрание на акционери на Реплек АД
Скопје, закажано за ден 08.04 2020 година во 14.00 часот во просториите на
Друштвото.

Давател на полномошното
_________________________
Полно име и презиме и потпис

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Друштвото __________________________________________,со ЕМБС
_________________,со седиште на ул.___________________________бр._________
во _______________, како сопственик на ___________Обични акции издадени од
РЕПЛЕК
АД
Скопје,
преку
законскиот
застапник
______________________________________, со ЕМБГ____________________,со
стан на ул.___________________________
бр._________,во
___________________,
го
ополномоштува
лицето
_________________________________ од ___________________, со
ЕМБГ
_____________________, во име на друштвото да учествува и полноважно да
одлучува т.е. да го употреби право на глас кое произлегува ___________ Обични
акции, на седницата на Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје,
закажано за ден 08.04 2020 година во 14.00 часот во просториите на Друштвото.

Давател на полномошното
Друштво _________________________
Законскиот застапник
___________________
Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

ПРИЈАВА
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШЕНОТО СОБРАНИЕ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Од
_______________________________________________,
со
ЕМБГ______________________,
со
стан
на
ул.________________________бр._________ од _______________, како
сопственик на ___________ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје,
го ПРИЈАВУВАМ учество на ГОДИШНО СОБРАНИЕ на РЕПЛЕК АД Скопје,
закажано за ден 08.04 2020 година во 14.00 часот во просториите на
Друштвото.

Подносител на пријавата
______________________
Полно име и презиме и потпис

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

ПРИЈАВА
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШЕНОТО СОБРАНИЕ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Друштвото
______________________________________,со
ЕМБС_________________,
со
седиште
на
ул.___________________________бр._________ во _______________, како
сопственик на ___________Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје,
преку законскиот застапник ______________________________________,
со
ЕМБГ
____________________,со
стан
на
ул.___________________________ бр._________,во ___________________,
го ПРИЈАВУВА учеството на ГОДИШНО СОБРАНИЕ на РЕПЛЕК АД Скопје,
закажано за ден 08.04 2020 година во 14.00 часот часот во просториите на
Друштвото.

Подносител на пријавата
Друштво _________________________
законски застапник
___________________
Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го давам
следното

Известување за дадено полномошно

Јас
_______________________________________________,
со
ЕМБГ______________________,
со
стан
на
ул.________________________бр._________ од _______________, како
сопственик на ___________ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД
Скопје,врз основа на член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го
информирам Друштвото за назначување свој полномошник и тоа лицето
________________________________ од ___________________со ЕМБГ
_____________________, во мое име да учествува и полно важно да
одлучува т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува
___________ Обични акции, на седницата на Годишното Собрание на
акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден 08.04 2020 година во 14.00
часот во просториите на Друштвото.

Прилог: Полномошно
Акционер - Давател на полномошното
_______________________
Полно име и презиме и потпис

Скопје __________

штембил

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Согласно член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го давам
следното

Известување за дадено полномошно
Друштвото______________________________________,
со
ЕМБС
_________________,
со
седиште
на
ул.___________________________бр._________во _______________, како
сопственик на ___________Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје,
преку законскиот застапник ______________________________________, со
ЕМБГ____________________,со
стан
на
ул.___________________________бр._________,во_______________,врз
основа на член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го информирам
Друштвото
за
назначување
свој
полномошник
и
тоа
лицето_______________________________ од ___________________
со ЕМБГ _____________________, во име на друштвото да учествува и
полноважно да одлучува т.е. да го употреби право на глас кое
произлегува ___________ Обични акции, на седницата на Годишното
Собрание на акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден 08.04 2020
година во 14.00 часот во просториите на Друштвото.

Прилог: Полномошно
Акционер - Давател на полномошното
Друштво _______________

Скопје ______

законскиот застапник на друштвото
_________________________
Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

