Гласање преку полномошник
Секој акционер може да овласти, со полномошно, друго физичко или правно лице како свој
полномошник, на седницата на Собранието, што ќе учествува и ќе гласа на седницата на
Собранието во негово име.
За полномошник не може да биде овластено лице кај кое постои ризик да има интерес
поинаков од интересот на акционерот од кого добил овластување да биде негов полномошник
(конфликт на интерес).
По исклучок, за полномошник може да биде овластено лице кај кое постои конфликт на
интерес, само под услов ако полномошникот:
 претходно му обелоденил на акционерот дека кај него има конфликт на интерес и
 ако добил конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерот од кој е
овластен да биде негов полномошник за секоја предложена одлука за гласање по
точките на дневниот ред.
Друштвото без одлагање на својата интернет-страница www.transkop.mk го објавува
идентитетот и причините за постоење конфликт на интерес кај полномошниците.
Овластувањето на полномошникот акционерите го вршат со давање на полномошно во
писмена форма, со пополнување образец за гласање преку полномошник кој е достапен за
преземање на интернет-страницата на Друштвото www.transkop.mk.
Полномошното мора да содржи целосни податоци за идентитетот на акционерот и
полномошникот.
Акционерите се должни за секое дадено полномошно, веднаш да го известат Друштвото, во
спротивно, ќе се смета дека не го дале полномошното. Известувањето се врши со доставување
целосно пополнет образец на еден од следните начини:
 по електронски пат, на адресата за е-пошта: info@transkop.mk, при што се доставува
копија од пополнетиот образец во скенирана форма или
 по писмен пат, на адресата на Друштвото, при што се доставува копија на пополнетиот
образец:
ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ – ТРАНСКОП А.Д. Битола
Ул. „Никола Тесла“ бр.160
7000 Битола
со назнака „За Собранието на акционери“
Друштвото може дополнително да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како
услов за уважување на полномошното, односно верификација на инструкциите за гласање.
Полномошникот ги ужива истите права како и акционерот од кого е овластен со
полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на
седницата на Собранието.
Полномошното има важност сè до неговото отповикување, но не подолго од две години од
денот на неговото давање.
Полномошникот е должен при евиденцијата на своето присуство на Собранието да го предаде
полномошното во писмена форма, во оригинал и да презентира документ за идентификација –
лична карта или пасош.

