ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 20, 29, 80 и 81 од Статутот на
ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово, со
седиште на ул. Илинденска бр. 18-а, Тетово, ЕМБС 4057783 и ЕДБ 4028974115871 – пречистен текст
на Статутот заведен во Друштвото под број 0101-453/1 од 15.09.2021 година, како и во согласност
со одредбите од Планот за поделба на друштвото усвоен со одлука на управниот одбор за
усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново
трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1
од 08.02.2022 година и изготвен во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022
година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово, Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД
Тетово, на седницата одржана на ден 10.06.2022 година во Тетово, ја донесе следната:

ОДЛУКА
За усвојување на Извештај за статусна промена
Член 1
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за статусна промена изготвен од страна на управниот одбор на
ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово изготвен во согласност со член 526 од Законот за трговските друштва,,
заведен во друштвото под архивски број ------- од 06.05.2022 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.
Образложение
Од страна на надзорниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука број 0203-35/1
од ден 04.02.2022 година, со која е дадено претходно одобрение и е задолжен управниот одбор
на друштвото да пристапи кон преземање на дејствија за поделба на друштвото со издвојување
со основање на ново трговско друштво, како и да донесе соодветен План за поделба.
Од страна на управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука за усвојување на
план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско
друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од
08.02.2022 година. Воедно, изготвен е План за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со
издвојување со основање на ново трговско друштво во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022
од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово.
Во согласност со член 526 од Законот за трговските друштва и член 30 од Планот за поделба,
управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово има обврска, пред потврдувањето на Планот за
поделба од страна на Собранието на акционери, да подготви изештај во писмена форма, во кој:
1) Ќе бидат образложени причините, односно целта којашто треба да се постигне со
поделбата;
2) Ќе бидат образложени правните и деловните прашања, како и предложените правни и
економски основи под коишто ќе се врши поделбата;

3) Ќе бидат објаснети и методите со коишто е утврден соодносот според којшто ќе се врши
замена на уделите, односно на акциите и критериумите за нивната распределба;
4) Ќе биде образложена содржината на документите и на предлогот за поделбата;
5) Ќе бидат опишани тешкотиите коишто се појавиле во текот на постапката при процената
на имотот и на обврските;
6) Ќе ги наведат непаричните влогови, како и проблемите коишто произлегле при нивната
процена, и ќе упатат на извештаите според кои овие непарични влогови биле проценети
и на начинот на којшто извештаите се достапни за увид;
7) Ќе бидат образложени промените на имотот и на обврските настанати од денот на
склучувањето на донесувањето на планот за поделба до денот на одржувањето на
собранието на коешто ќе се одлучува за поделбата и
8) Ќе бидат објаснети измените извршени во планот за поделба заради нивната обврска да
постапат според укажувањата на овластениот ревизор.
Соодветниот извештај е изготвен и усвоен од страна на управниот одбор и истиот е навремено
овозможен за увид од страна на акционерите во согласност со членот 527 од Законот за трговски
друштва и членот 31 од Планот за поделба.
Собранието на акционери ја прифати и усвои содржината на Извештајот за статусна промена
изготвен од страна на управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, па одлучи како во
диспозитивот од оваа Одлука.

Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
Претседавач:
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