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Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, 
Собранието на Банката на седницата одржана на 30.05.2017 година, донесе: 

О Д Л У К А  

за употреба и распредување на остварената добивка на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје, по Годишна сметка за 2016 година 

1. Нето-добивката остварена по Годишната сметка на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје за 2016 година, во износ од 213.214.077,00 денари, се 

распоредува за:  

1. Резервен фонд       88.661.677,00 денари 

2. Дивиденда за исплата     124.552.400,00 денари   

2. Износот на бруто дивидендата по акција изнесува 200,00 денари. 

 

3. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2016 година е 

19.06.2017 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2016 

година е 20.06.2017 година. 

Датумот на евиденција според кој ќе се определи листата на акционери кои 

имаат право на дивиденда за 2016 година е 22.06.2017 година. 

4. Исплатата на дивидендата ќе отпочне 30-от ден од одржувањето на 

Собранието на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. 

 

5. Акционерите кои имаат право на дивиденда, ќе бидат известени за оваа 

Одлука преку повикот за учество на Годишното собрание на акционери на 

Банката. 

 

6. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето. 

          

  ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 
          СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

       Претседавач 
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Образложение  

кон Одлуката за употреба и распредување на остварената добивка на Шпаркасе 

Банка Македонија АД Скопје, по Годишна сметка за 2016 година: 

Согласно ревидираните финансиски извештаи на Банката за 2016 година, Банката 

оствари нето добивка од 213.214.077,00 денари. Согласно член 483 од Законот за 

трговски друштва, Надзорниот одбор на Собранието на акционери му предлага 

распределба на нето добивката за 2016 година. Добивката се распоредува за: 

1. Резервен фонд во износ од 88.661.677,00 денари согласно член 485 од Закон 

за трговски друштва каде е предвидено издвојување најмалку од 5% од нето 

добивката во задолжителна општа резерва. 

2. Дивиденда за исплата на акционерите во износ од 124.552.400,00 денари.  

Согласно член 490 од Законот за трговски друштва, со кој Собранието на Банката го 

одобрува плаќањето на дивидендата, се определува и  

1. Износот на дивиденда,  

2. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои 

имаат право да добијат дивиденда, и  

3. Планот за исплата на дивиденда, денот на којшто се исплаќа дивидендата и 

начинот на известување на лицата кои имаат право на дивиденда.   

Динамиката на активностите поврзани со исплатата на дивидендата се определува во 

согласност со датумот на одржување на редовното годишно Собрание на акционерите 

на Банката. 

 

 

 


