
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ 

ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

1. Општи податоци за акционерското 
друштво 

/ 

назив на друштвото ДПСУ Гетро АД увоз извоз Гостивар, 

 
седиште и адреса ул.Индустриска зина бб, Гостивар, 

 
телефон и факс 078-369-800 

адреса на електронската пошта gv.getro@gmail.com 

 
адреса на интернет страницата / 

2. Правен статус на акционерското 
друштво  

/ 

Матичен број издаден од Државен завод за 
статистика 

4033531 

Шифра на дејноста 47.11 

Опис на дејностите (претежна дејност) Трговија на мало во неспецијализирани 
продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун 

Број на Решението од Централниот Регистар 0805-50/151120190002586 

Датум на основање (ден, месец, година) 09.06.2006 

Статусни промени на друштвото / 
Број на подружници, филијали 10 

Број на вработени на последниот ден од 
периодот за кој се известува 

38 

Систем на управување на друштвото 
-едностепен 
-двостепен 

двостепен 

Име и презиме на прокуристот / 

3. Податоци за капиталот и промени во 
капиталот на друштвото 

/ 

Вкупен износ на основната главнина 112.900.338,00 

Број на издадени акции 
-обични  
-приоритетни  

10526 

Номинална вредност на акциите 10,726,00 мкд 

Дали во периодот за кој се известува е 
извршена емисија на акции на АД 

не 

-вид на емисија / 
-број на издадени акции / 
-вкупна вредност на издадените акции / 
Податоци за стекнување на сопствени акции 
од страна на АД 

/ 

-датум и начин на стекнување / 

-правниот основ за стекнување / 

-количина / 
-поединечна цена / 



Дали во периодот за кој се известува е 
извршена поделба на акциите на 
акционерското друштво и податоци во врска 
со тоа 

не 

Број на акционери на последниот ден од 
периодот за кој се известува 

72 

Број и процент на сопствени обични и 
приоритетни акции во основната главнина на 
последниот ден на периодот за кој се 
известува (процентот заокружен на две 
децимали) 

/ 

Меѓународен идентификациски број на 
акциите издадени од акционерското друштво 
(ИСИН број) 

/ 

Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското 
друштво и назив на институцијата која ја води 

/ 

4. Финансиски податоци и финансиска 
состојба на акционерското друштво 

/ 

Цена на обичните акции ако со нив се 
тргувало на берзата или на друг организиран 
пазар  

3,000,00 

-највисока 3,000,00 

-најниска 3,000,00 

Цена на приоритетните акции ако со нив се 
тргувало на берзата или на друг организиран 
пазар  

/ 

-највисока / 
-најниска / 
Пазарна капитализација / 
Подетално образложение за работењето на 
акционерското друштво со кое се ажурираат 
податоците објавени во претходниот 
годишен извештај 

/ 

 

 

 


