ПРЕДЛОГ
Годишното собрание на РЕПЛЕК АД Скопје одржано на ден 17.04.2012 година, на
предлог на Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје за распределба на добивката по
годишната сметка за 2011 година, а врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, ја
донесе следната:

О д л у к а

За распределба на добивка според
годишната сметка на РЕПЛЕК АД од 2011 година
1. Остварена добивка од редовно работење
по оданочување во РЕПЛЕК АД Скопје
по годишната сметка за 2011 година
изнесува . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Акомулирана добивка од 2010 година
Акомулирана добивка од 2009 година
Вкупно акумулирана добивка за распоредување

97.279.994,00 Ден.
27.664.687,50 Ден.
81.811.699,50 Ден.
206.756.381,00 Ден.

2. Добивката се распределува и тоа:
а) за исплата на дивиденда на акционерите
на РЕПЛЕК АД бруто износ од:

87.719.491,00 Ден.

б) за персонален данок за исплата на
дивиденда се издвојува 10% согласно Законот
в) нето износ за исплата на дивиденда на
акционерите на РЕПЛЕК АД се издвојува
износ од
(Висината на дивидендата за 1 акција
изнесува 3.382,50 денари )

8.771.941,00 Ден.

78.947.550,00 Ден.

г) Дел од добивката за вработените во
Групацијата Реплек АД се издвојува
бруто износ од

3.998.878,00 Ден.

д) за данок на добивка на исплатена дивиденда ,
10% согласно законот

10.190.920,00 Ден.

ѓ) Во нераспределена добивка по Годишна
сметка

104.847.092,00 Ден.

3. Датуми за исплата на дивидендата се утврдуваат по следниот дивиденден
календар:
-Последен ден тргување со право на дивиденда за 2011 година е 26.04.2012 година
-Прв ден тргување без право на дивиденда за 2011 година е 27.04.2012 година
-Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат
право на дивиденда за 2011 година е 02.05.2012 година.
4. Исплатата на дивидендата ќе се врши согласно законските рокови, а најдоцна до
30.09.2012 година.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,

