На редовното годишно собрание на акционери на Топлификација АД Скопје одржано на 31.10.2017 година, врз основа на потпишаните
акционерски книги присуствуваа 933 акционери и полномошници на акционери кои поседуваат 371.383 акции или вкупно 82,53% од вкупниот број
на акции. При разгледувањето на точките од дневниот ред и донесувањето на одлуки, присутните акционери гласаа на следниот начин:
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Точки на дневен ред

„за“

„против“

„воздржани“

Годишен извештај за работата на Друштвото во 2016 година
- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Топлификација АД
Скопје во 2016 година
Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година
- Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по Годишна сметка за 2016 година
- Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по консолидирана Годишна сметка за
2016 година

207.559 акции

123.807 акции

16.886 акции

55,90%

33,34%

4,55%

210.609 акции
210.616 акции

155.835 акции
155.735 акции

1.806 акции
95 акции

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управен одбор:
Д-р Димитар Хаџи-Мишев, претседател
Георги Велевски, член
Д-р Зоран Колев, член
Дине Илиев, член
Зоран Ковачевски, член

210.374 акции
210.374 акции
204.782 акции
210.374 акции
204.314 акции
210.014 акции

154.367 акции
155.890 акции
154.254 акции
155.650 акции
139.565 акции
151.005 акции
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- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор:
Ивица Стојановски, претседател
Димитар Сулев, член
Гроздан Делидинков, член
Боштјан Кухар, независен член
Отповикување на членовите на Надзорен одбор и избор на нови членови на Надзорен одбор
- Одлука за отповикување на членовите на Надзорен одбор
- Одлука за избор на нови членови на Надзорен одбор:
Ивица Стојановски, член
Ристо Спировски, независен член
Георги Велевски
Гроздан Делидинков
Коста Костадиновски
Распоредување на добивката од работењето за деловната 2016 година
- Одлука за распоредување на нето добивката по Годишната сметка за 2016 година

209.931 акции
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209.008 акции

31.665 акции
14.934 акции
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60 акции
14.864 акции
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Именување на овластен ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2017 година
- Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД Скопје за 2017 година

201.309 акции

122.966 акции

/

54,22%

33,12%

/

На самото собрание немаше поставени прашања од страна на присутните акционери.

