Поставување прашања од акционери
Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките од дневниот ред на
самата седница или претходно, со доставување на прашањето во писмена форма на адресата
на Друштвото:
ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ – ТРАНСКОП А.Д. Битола
Ул. „Никола Тесла“ бр.160
7000 Битола
со назнака „За Собранието на акционери“
Прашањето што се доставува во писмена форма задолжително ги содржи следните
податоци:
1. За акционер-физичко лице:
- пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционерот;
- копија од лична карта или пасош и
- извод од Централниот депозитар за хартии од вредност, во оригинал, не постар од 3 (три)
дена, во којшто е наведен бројот на акции.
2. За акционер-правно лице:
- целосен назив, седиште, печат на акционерот;
- целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот;
- копија од лична карта или пасош на законскиот застапник на акционерот;
- извод од Централниот депозитар за хартии од вредност, во оригинал, не постар од 3 (три)
дена, во којшто е наведен бројот на акции и
- последна тековна состојба од Централниот регистар во оригинал, не постара од седум дена.
Прашањето треба да биде поставено на конкретен начин од кој со сигурност ќе може да се
заклучи на која точка од дневниот ред се однесува.
Правото за поставување на прашања од страна на акционерите Друштвото може претходно
да го услови со потврдување на личниот идентитет на акционерите што поставиле прашања,
одржувањето на редот во заседавањето и работата на Собранието или превземање на
активности за зачувување на доверливоста во работењето, приципите на деловна тајна и
деловните интереси на Друштвото.
Друштвото може да даде збирен одговор на прашањата со иста соджина.
Одговорите на поставените прашања Друштвото може да му ги даде директно на
акционерот и да ги објави на својата интернет-страница во форма на прашање и одговор.

