ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
22.11.2018 ГОДИНА
(ЧЕТВОРТОК)

Ноември 2018, Скопје

Vrz osnova na ~len 34 i 35 od Statutot na Akcionerskoto dru{tvo za
proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport import AD Skopje, ЕМБС-5275890, se objavuva
JAVEN POVIK
ZA SVIKUVAWE I ODR@UVAWE SEDNICA
NA SOBRANIE NA AKCIONERITE NA
VINARSKATA VIZBA TIKVE[, AD, Skopje
Сobranieto na akcioneri na VINARSKA VIZBA TIKVE[ AD, Skopje
}e se odr`i na den 22.11.2018 година (ЧЕТВОРТОК) so po~etok vo 12.00
~asot vo Edukativen centar М – 6 Skopje na ulica 810 br.2 Skopje.
Za rabota na Sobranieto se predlaga sledniot
DNEVEN RED
Усвојување Записник од Собранието на акционери од 10.09.2018
година.
T.1. Донесување на одлука за поништување на одлуки на Собранието
на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје од 10.09.2018 година Одлуката за
промена на седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година
и Одлуката за измена на статутот на Винарската визба ТИКВЕШ АД Скопје
(пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018
година.
Т.2. Донесување на одлука за промени на ВВ ТИКВЕШ експорт –
импорт АД Скопје.
T.3. Донесување Одлука за измена на Статутот на VINARSKA VIZBA
TIKVE[ АД Skopje од Скопје.
Vo rabota na sobranieto mo`at da u~estvuvaat i da gi ostvaruvaat
svoite prava i interesi site akcioneri li~no ili preku ovlasteni
pretstavnici i zastapnici imenuvani za ostvaruvawe na site ili izvesni
prava na upravuvawe so polnomo{no za zastapuvawe zavereno od notar.
Uslov za u~estvo vo rabotata na sobranieто e prijavuvawe na
akcionerot ili ovlasteniot prestavnik ili zastapnik so polnomo{no za
prestavuvawe i zastapuvawe na akciite najdocna pred po~etokot na
odr`uvaweto na sednicata na sobranieто.
Sobranieto odlu~uva samo za pra{awa utvrdeni vo Dnevniot red.
Vklu~uvawe novi to~ki vo dnevniot red, predlagawe odluki i
postavuvawe na pra{awa mo`e da se vr{i po pismen pat soglasno ~len
390 od Zakonot za trgovski dru{tva vo rok od 8 dena od denot koga e
objaven javniot povik za odr`uvawe sednica na sobranieto so barawe za
vklu~uvawe na novi to~ki vo dnevniot red i postavuvawe na pra{awa
dostaveni do dru{tvoto.
Glasaweto na sobranieto mo`e da se vr{i od akcionerot li~no ili
od polnomo{nikot na sednicata.
Materijalite za rabota na sednicata na Sobranieto }e bidat staveni
na uvid na akcionerite po objavuvaweto na ovoj povik vo prostoriite na
Pravnata slu`ba na VV TIKVE[ sekoj raboten den od 8 do 10 ~asot.
Официјална интернет страница на друштвото е www.tikves.com.mk.
VINARSKATA VIZBA TIKVE[ AD Skopje

Јавен повик Нова Македонија

Записник од Собрание на акционери од 10.09.2018 година.

Разгледувани материјали и донесени Одлуки на Управниот одбор
17.10.2018 година и Надзорниот одбор 05.11.2018 godina зa prifa}awe
Predlog odluki za поништување на одлуки на Собранието на акционери
на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје од 10.09.2018 година Одлуката за промена на
седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката
за измена на статутот на Винарската визба ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен
текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018 година, Одлука
за промени на ВВ ТИКВЕШ експорт – импорт АД Скопје и Одлука за измена
на Статутот на VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД Skopje Скопје predlo`eni
za usvojuvawe na Sobranieто na akcioneri zaka`ano zа 22.11.2018 godina.

-

Одлуки на Управниот одбор од 17.10.2018 година

-

Писмо од Надзорниот одбор

-

Одлуки на Надзорниот одбор од 05.11.2018 godina

T.1. Донесување на одлука за поништување на одлуки на Собранието
на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје од 10.09.2018 година Одлуката за
промена на седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година
и Одлуката за измена на статутот на Винарската визба ТИКВЕШ АД Скопје
(пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018
година.

ИНФОРМАЦИЈА
По Одлуките на Собранието за упис на промени на
седиштето и измените на Статутот на ВВ ТИКВЕШ во
Централниот регистар на РМ
По донесените Одлуки на Собрание на акционери од 10.09.2018 година,
одлуката за промена на седиштето на друштвото од Скопје во Кавадарци и одлуката за
измени на Статутот на друштвото, за упис на промени по одлуките, целокупната
документацијата е доставена до регистраторот адвокатска канцеларија Нефтенов за
пријавување и упис на промените во ЦР на РМ.
По информациите од регистраторот при поднесување на пријава за регистрација
на промените во ЦР на РМ, пријавата во електорнската евиденција на ЦР не е
прифатена поради извршени промена на имиња на одредени улици во Кавадарци
вклучувајќи ја и улицата 29 – ти Ноември која според донесените одлуки на Собранието
е определена за седиште на друштвото. Промените на имињата на улиците се
извршени по Одлука на Советот на општина Кавадарци според која улицата 29 – ти
ноември како ново седиште на друштвото е преименувана во улица 8 – ми септември со
исти нумерички куќен број 5. Улицата 29 – ти ноември во електронската евиденција на
ЦР е избришана и заменета со преименуваната улица 8 – ми септември, поради што ЦР
не ги прифаќа привите за упис на промени.
За надминување на ваквата неповолна состојба во електронската евиденција на
ЦР а да се избегне спроведување нова постапка во друштвото за измени на веќе
донесените одлуки за промнени на седиштето на друштвото, преку Општината
Кавадарци и Градоначалникот на општината, превземени се активности со укажувања
од општината упатени до Централниот регистар да ги прифаќа пријавите за промени од
извршените преименувања на улиците во Кавадарци по Одлука на Советот на општина
Кавадарци.
Меѓутоа и по укажувањата на општината и Градоначалникот на Кавадарци
ставот на Централниот регистар поради бришење од електронската евиденција на
имињата на променетите улици во електронскиот регистер на ЦР и неможност
бришаните улици во електронската евиденција да бидат вратени, ставот на
Централниот регистар е конкретно донесените одлуки од Собранието во однос на
имињата на променетите улици да бидат заменети, конкретно по одлуките на
Собранието на ВВ ТИКВЕШ улицата 29 – ти ноември да биде заменете со ново
именованата улица 8 – ми септември како би се створиле можност за прифаќање на
пријавата за промена на адресата за седишете на друштвото во Кавадарци на
преименованта улица 8 – ми септември.
За надминување на состојбата за промена на седиштето на друштрвото од
Скопје во Кавадарци, од управните органи потребно е да се повтори попстапката за
промени, Управниот одбор да донесе одлука за промени и закажување Собрание на
акционерите, од Надзорните одбор да даде согласност за промните и од Собранието на
акционерите да се донесат одлуки за седиштето на друштвото да биде на улица 8 – ми
септември со нумерички куќен број 5, соодветно на тоа да се извршат и измените во
Статутот на друштвото во делот на адресата на седиштето на друштвото и во делот на
името на фирмата Акционерско друштво за производство и преработка на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци.
12.10.2018 година, Скопје

Адвокати

Писмо од Општина Кавадарци

ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 10, 31, 32 и 36 од Статутот на Akcionerskoto dru{tvo
za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport import Skopje, ЕМБС - 5275890, Sobranieto na dru{tvoto odr`ano na den
22.11.2018 godina ja donese slednata:
O D L U K A
Одлука за поништување на Одлуки од Собранието на акционерите од
10.09.2018 година и поништување на нивното дејство
1. Поради технички проблеми во постапката за упис на промените со
одлуките на Собранието на акционерите за промена на седиштето на друштвото
и одлука за измени на Статутот на друштвото од 10.09.2018 гоодина во
Централниот регистар на РМ поради промени на имињата на улиците во
Кавадарци на Советот на општина Кавадарци во кои името на улицата 29 - ти
ноември Кавадарци е променето и преименувана во улица 8 – Септември,
Кавадарци, се поништуваат одлуките на Собранието на акционерите од
10.09.2018 година Одлуката за промена на седиштето на друштвото број 0201 –
1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката за измена на статутот на Винарската
визба ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 –
1575/2 од 10.09.2018 година од 10.09.2018 година.
2. Со поништување на одлуките од точка 1 се поништуваат сите правни
дејстава од цитираните одлуки пред и после нивното донесување.
3.Odlukata vleguva na sila vedna{ so donesuvaweto.

PRETSEDAVA^ NA SOBRANIE

Т.2. Донесување на одлука за промени на ВВ ТИКВЕШ експорт –
импорт АД Скопје.

ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 10, 31, 32 и 36 од Статутот на Akcionerskoto dru{tvo
za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport import Skopje, ЕМБС-5275890, Sobranieto na dru{tvoto odr`ano na den
22.11.2018 gодина ja donese slednata:
O D L U K A
Za за промени на ВВ ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
1. СЕДИШТЕТО на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo i
prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport - import Skopje од
сегашното седиште на улица 810 бр.2 во Скопје СЕ ПРОМЕНУВА на ново
седиште на улица 8 - ми Септември бр.5 во Кавадарци.
2. Со промена на седиштето се менува називот на фирмата на друштвото
и тоа Akcionersko dru{tvo za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA
VIZBA TIKVE[ eksport - import АД - Кавадарци и краткото име ВВ - ТИКВЕШ
АД – Кавадарци.
3. Odlukata vleguva na sila vedna{ so donesuvaweto.

PRETSEDAVA^ NA SOBRANIE

T.3. Донесување Одлука за измена на Статутот на VINARSKA VIZBA
TIKVE[ АД Skopje од Скопје.

PREDLOG
Vrz osnova na член 418 и член 419 od Zakonot za trgovskite
dru{tva i ~len 10 i 107 od Statutot na Akcionerskoto dru{tvo za
proizvodstvo i promet na vino VINARSKA VIZBA - TIKVE[ eksportimport AD - Skopje, ЕМБС-5275890, Sobranieto na dru{tvoto odr`ana
na den 22.11.2018 godina, ja donese slednata
O D L U K A
za IZMENA NA S T A T U T O T
na VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД Skopje
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)
Член 1
СЕ ВРШИ ПРОМЕНА на седиштето на VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД
Skopje од Скопје улица 810 бр.2 во Кавадарци на улица 8 – ми Септември бр.5 и
промена на називот на фирмата на друштвото и тоа во Akcionersko dru{tvo za
proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport import АД - Кавадарци и краткото име во ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци.
Член 2
СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД
Skopje (пречистен текст од 20.06.2018 год.) и тоа:
- СЕ МЕНУВА насловот на Статутот на VINARSKA VIZBA TIKVE[
АД Skopje и истиот гласи:„СТАТУТ НА VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД –
Кавадарци“
- СЕ МЕНУВА член 1 на Статутот на VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД
Skopje и истиот гласи:
“So ovoj Statut akcionerite vo VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД –
Кавадарци, gi ureduvaat statusot, funkcioniraweto, organizacijata i
odnosite vo akcionerskoto dru{tvo soglasno so odredbite na Zakonot za
trgovskite dru{tva.“.
- СЕ МЕНУВА член 2 na Статутот на VINARSKA VIZBA TIKVE[
АД Skopje и истиот гласи:
“VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД – Кавадарци (vo ponatamo{niot tekst:
dru{tvoto) e nastanato so podelba na Akcionerskoto dru{tvo Agrokombinat
"TIKVE[" eksport-import c.o. - Kavadarci na pove}e dru{tva.“.
- СЕ МЕНУВА член 6 na Statutot na VINARSKA VIZBA TIKVE[
АД -Skopje и истиот гласи:
“Dru{tvoto raboti i u~estvuva vo pravniot promet pod ime na firmata:
Akcionersko dru{tvo za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA
VIZBA - TIKVE[ eksport - import AD - Кавадарци.
Skrateniot naziv na imeto na firmata glasi: VV - TIKVE[ AD Кавадарци.
Vo pravniot promet so stranstvo akcionerskoto dru{tvo mo`e da
raboti pod sledniot naziv na firmata: Akcionersko dru{tvo za
proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA - TIKVE[ eksport import AD - Кавадарци, ili vo prevod na soodveten stranski jazik na
skrateniot naziv na firmata opredelen so ovoj Statut.
Sekoj del od dru{tvoto mora da nastapuva vo pravniot promet pod
imeto ili skrateniot naziv na firmata na Dru{tvoto.“.
- СЕ МЕНУВА член 9 na Statutot na VINARSKA VIZBA TIKVE[
АД -Skopje и истиот гласи:
“Sedi{teto na Dru{tvoto e vo Kavadarci na ulица 8 – ми Септември
brој 5.“.

- СЕ МЕНУВА член 17 na Statutot na VINARSKA VIZBA TIKVE[
АД -Skopje и истиот гласи:
,,Glavnicata na Dru{tvoto ja ima slednata struktura na akcii:
 270 450 obi~ni akcii vo vrednost od 13.828.108,50 EUR
(evra), {to pretstavuva otkupen akcionerski kapital od akcionerite na
VV - TIKVE[ AD - Kavadarci.,,
- СЕ МЕНУВА член 25 na Statutot na VINARSKA VIZBA TIKVE[
АД - Skopje и истиот гласи:
“Акциите се пренесуваат со тргување на берза и со пренос извршен
на друг начин допуштен со закон.
Поради интересот на друштвото за движење на акциите, акционерот
по сопствено свое убедување може да одлучи да го извести Надзорниот
одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА - ТИКВЕШ АД - Кавадарци за условите за
намераваната и за извршена продажба и пренос на сопствените акции.“
-СЕ МЕНУВА став 3 на член 35 na Statutot na VINARSKA VIZBA
TIKVE[ АД - Skopje и истиот гласи:
“Јавниот повик за одржување седница на собранието се објавува на
половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на
целата територија на Република Македонија“
-СЕ МЕНУВА став 5 на член 35 na Статутот на ВИНАРСКАТА
ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Скопје и истиот гласи:
“Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик,
односно од денот на испраќањето на поканата за учество на собранието
до денот на одржувањето на собранието не може да биде пократок од 30
дена до денот на одржувањето на собранието.“
- СЕ МЕНУВА став 3 на член 109 na Statutot na VINARSKA
VIZBA TIKVE[ АД -Skopje и истиот гласи:
“So donesuvawe na ovoj pre~isten tekst na Statutot na Akcionersko
dru{tvo za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA - TIKVE[
eksport - import AD - Кавадарци prestanuva da va`i PRE^ISTENIOT
TEKST na Statutot na Dru{tvoto donesen na 20.06.2014 godina.“
СЕ МЕНУВА член 110 од Statutot na VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД
-Skopje и истиот гласи:
“Овој Статут е напишан на македонски јазик.
За се што не е предвидено со овој Статут ќе се применува Законот
за трговските друштва како и другите закони.
Овој Статут влегува во сила со денот на уписот во трговскиот
регистар.
Статутот се објавува на огласната табла на Друштвото. “
Член 3
Se ovlastuva Nadzorniot Odbor da podgotvi pre~isten tekst na
Statutot vo koj {to se vnesuvaat izmenite izvr{eni so ovaa odluka za
izmena na Statutot.
PRETSEDAVA^ NA SOBRANIE

