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ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 487  и член 490  од Законот за трговските друштва како и член 43 од
Статутот на Дебарски Бањи-Цапа АД Дебар, Собранието на акционери на својата седница
одржана на ден  ______________ ја донесе следната:

ОДЛУКА

за исплата на дивиденда на Друштвото за 2018 година  и утврдување на дивиденден
календар

Член 1 

Собранието на Друштвото ја одобрува исплатата на дивиденда за 2016 година во
вкупен износ од 6.153.000,00 (шестмилиониистопедесетитрилјадиденари )  од добивката
остварена по Финансовските извештаи на Друштвото за 2018 година.

Бруто износот на дивиденда по акција е 293,00 (двестадевеесетитри) денари.
Друштвото од бруто износот на дивиденда, доколку е применливо, при исплата ќе

ги задржи и уплати сите даноци, согласно важечката даночна регулатива во Република
Македонија на датумот на исплата

Член 2
Датумот на пресек на акционерската книга според кој се определува листата на

акционери кои имаат право на дивиденда за 2018 година е 25.06.2019

Член 3
Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2018 година е 20.06.2019

Член 4
Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2018 година е 21.06.2019

Член 5
Исплатата на дивиденда во законски рок.

Член 6
Известувањето  на  акционерите  кои  имаат  право  на  дивиденда  за  исплата  на

дивиденда ќе се изврши на веб страната на Дебарски Бањи Цапа Ад Дебар 
Член 7

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето

Собрание на акционери 

_____________________________

                            Претседавач


