
Врз основа на чл.34 од Статутот на Друштвото од Статутот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, објавувавам на ден 23.06.2021 го-

дина во просториите на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на бул.Илинден бр.1 во Скопје, со почеток во 12:30 часот ќе се одржи годиш-

ното Собрание на акционери со следниот : 

ДНЕВЕН   РЕД

Процедурален дел :

- Верификација на списокот на присутни акционери.

- Избор нa претседавач на собранието.

- Избор нa нотар кој ќе го води записникот.

- Усвојување на дневниот ред.

Организационен дел :

1. Разгледување и усвојување на годишните сметки, финансискиот извештај, годишниот извештај за работење на Друштвото за деловната 2020 година и мисле-

њето по однос на годишниот извештај на органот на управување и донесување на одлука за нив .

2. Донесување одлука зa утврдување на добивката на Друштвото остварена во 2020 година    

3. Донесување на одлука за одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

за 2020 година 

4. Усвојување на Годишен извештај за внатрешна ревизија на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје за деловната 2020 година 

5. Усвојување на мислење на Надзорен одбор согласно член 127 ст.4 од ЗСО 

6. Именување ревизор за годишните сметки за 2021 година

Акционерите ќе може да извршат увид во материјалот за Собранието и предлог одлуките по објавување на овој јавен повик, во седиштето на друштвото.                                        

Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието)

најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавените акционери го подготвува органот на управување, односно лицето овластено

за свикување на собранието.

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на друштво (во натамошниот текст:

полномошник), коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овла-

стен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на собранието на друштвото.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото .

УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ
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Комерцијален оглас Четврток, 20 мај 2021

Vrz osnova na ~l.45 od Statutot na Dru{tvoto za osiguruvawe UNIKA A. D. Skopje,  objavuvam deka na den 23.06.2021  god. vo prostoriite na
Dru{tvoto za osiguruvawe UNIKA A. D. Skopje, na bul. Илинден број 1  vo Skopje, so po~etok vo 12.00 ~asot }e se odr`i Godi{no sobranie na ak-
cioneri so sledniot 

D N E V E N      R E D 

Proceduralen del:
- Верификација на списокот на присутни акционери.

- Izbor na претседавач на собранието.

- Izbor na нотар кој ќе го води записникот.

- Усвојување на дневниот ред.

Organizacionen del:           
1. Razgleduvawe na zapisnik od Sobranie na akcioneri odr`ano na 24.06.2020 godina
2. Razgleduvawe i usvojuvawe na godi{nite smetki, finansiskiot   izve{taj i godi{niot izve{taj za rabotewe na Dru{tvoto za delovnata  2020

godina i мислењето по однос на Годишниот извештај на органот на управување и donesuvawe odluka za niv.
3. Donesuvawe odluka za upotreba na ~istata dobivka na dru{tvoto   ostvarena vo  2020  godina. 
4. Donesuvawe na odluka za odobruvawe na rabotata na Upravniot odbor  i na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto za osiguruvawe UNIKA ad Skopje

za 2020 god.
5. Usvojuvawe na Godi{en izve{taj za vnatre{na revizija na Dru{tvoto za osiguruvawe UNIKA AD Skopje za delovnata 2020 godina
6. Usvojuvawe na mislewe na Nadzoren odbor soglasno ~len 127 stav 4 od ZSO.
7. Imenuvawe revizori za godi{nite smetki za 2021 god.

Акционерите ќе може да извршат увид во материјалот за Собранието и предлог одлуките по објавување на овој јавен повик, во седиштето на друштвото.                                        

Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието)

најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавените акционери го подготвува органот на управување, односно лицето овластено

за свикување на собранието.Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на друштво

(во натамошниот текст: полномошник), коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и ак-

ционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на собранието на друштвото.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото.

Pretsedatel na UO                        
Driton Azizi


