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Понудата за преземање се прифаќа од страна на
имателите на обични акции издадени од СН Осигурителен Брокер АД Битола со писмена Изјава за прифаќање на Понудата за преземање, која е составен дел на
Проспектот за преземање, објавен на интернет-страницата на Македонската берза (www.mse.mk).
2) Понудата за преземање се однесува на сите акционери кои поседуваат обични акции со право на глас
издадени од СН Осигурителен Брокер АД Битола. Преземачите се обврзуваат да ја купат секоја обична акција
со право на глас издадена од СН Осигурителен Брокер
АД Битола, во согласност со пропишаните и објавените услови.
3) Цената по која Преземачите се обврзуваат да ги
откупат хартиите од вредност:
Преземачите се обврзуваат да ги откупат акциите
на кои се однесува Понудата за преземање по цена од
4.761,00 (четири илјади седумстотини шеесет и еден)
денари по акција.
Преземачите ја утврдија цената врз основа на член
14 став 4 од Законот за преземање на акционерските
друштва и ја понудија цената на хартиите од вредност
во висина на проценетата вредност на хартиите од
вредност утврдена од страна на овластен проценител.
4) Рок и начин на плаќање на хартиите од вредност
за кои е дадена Понудата за преземање:
Преземачот на посебна сметка на Централниот
депозитар за хартии од вредност депонираше средства
потребни за плаќање на сите хартии од вредност на кои
се однесува Понудата за преземање наведени во точка
1), согласно член 34, став 1, од Законот за преземање
на акционерските друштва.
Централниот депозитар за хартии од вредност е
должен, во рок од 8 (осум) дена по приемот на решението од Комисијата за хартии од вредност со кое се утврдува успешноста на Понудата за преземање, во име и
за сметка на преземачот, да ја исполни паричната обврска кон имателите на акции кои ја прифатиле Понудата за преземање.
Плаќањето на паричните средства на секој имател
на акции кој ќе ја прифати Понудата за преземање ќе
се изврши на трансакциска сметка во деловна банка во
земјата, за која ќе го извести Централниот депозитар за
хартии од вредност со Изјавата за прифаќање на Понудата за преземање.
5) Датум на започнување и датум на завршување на
рокот за прифаќање на Понудата за преземање од страна на сопствениците на хартиите од вредност:
Рокот за прифаќање на понудата за преземање започнува да тече на денот на објавување на понудата за
преземање и завршува 28 календарски денови по започнувањето на рокот за прифаќање на понудата за
преземање.
Рокот за прифаќање на понудата за преземање започнува на 21.4.2022 година, a завршува на 18.5.2022
година.
6) Праг на успешност на Понудата за преземање.
Преземачот нема утврдено праг на успешност, односно најмалата количина на обични акции со право на
глас која треба да биде прифатена за понудата за преземање да се смета за успешна.
7) Услов за раскинување на Понудата за преземање

За стекнување на хартиите од вредност кои се предмет на понудата за преземање, покрај дозволата за понуда за преземање од Комисијата за хартии од вредност, потребна е согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со оглед на тоа дека преземачите ја добија потребната согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето пред давањето на оваа понуда за преземање, понудата е дадена без услови за
раскинување од член 17 од Законот за преземање на акционерските друштва.
ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје
Директор,
Филип Петрушевски, с.р.
(19149)

КОНКУРСИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
КОНКУРС
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗВРШИТЕЛИ
Врз основа на членовите 34 и 74 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Министерството за правда распишува Конкурс за именување на два
извршители за:
- подрачјето на Основниот граѓански суд Скопје и
Основниот кривичен суд Скопје – еден извршител на
местото на извршителот Јадранка Антовска;
- подрачјето на Основниот суд Штип и Основниот
суд Свети Николе – еден извршител на местото на извршителот Снежана Маролова.
1. Кандидатот за извршител треба да ги исполнува
условите предвидени во членот 33 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), и тоа:
1. да е државјанин на Република Северна Македонија;
2. да е деловно способно и да има општа здравствена способност, што се докажува со уверение издадено
од надлежна здравствена установа од областа на медицина на трудот;
3. да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити на правни
сутдии според Европскиот кредит-трансфер систем
(ЕКТС);
4. да има положено правосуден испит;
5. да има положен испит за извршител;
6. да има работно искуство на правни работи најмалку пет години по завршувањето на правни студии
VII/1 степен или 300 кредити на правни студии според
Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС);
7. активно да го владее македонскиот јазик;
8. да не е осуден со правосилна судска одлука на
безусловна казна затвор над шест месеци, или да не му
е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
9. да даде изјава пред нотар дека ќе обезбеди опрема и простор кои се потребни и соодветни за вршење
на извршни работи и
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10. да даде изјава пред нотар за својата имотна состојба, со сите последици од давање на лажен исказ.
2. Заинтересираните кандидати кон пријавата треба
да приложат: кратка биографија, уверение за државјанство, уверение за деловна способност, лекарско уверение за општата здравствена состојба издадено од надлежна здравствена установа од областа на медицина на
трудот кое не е со изминат рок од 12 месеци, диплома
за завршен правен факултет, уверение за завршен правен факултет, доказ за работно искуство односно потврда за работно искуство на правни работи по завршување на правни студии, уверение за положен испит за
извршител, уверение за положен правосуден испит,
уверение за неосудуваност, уверение дека не му е изречена казна забрана за вршење на професијата извршител, изјава заверена кај нотар дека ќе обезбеди опрема
и простор кои се потребни и соодветни за вршење на
извршните работи и изјава заверена кај нотар за својата
имотна состојба.

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 15 дена, сметано од денот на објавување на Конкурсот во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
4. Пријавите со прилози (во оригинал или фотокопии заверени кај нотар) со кои се докажува дека се исполнети условите за именување на извршител, предвидени во членот 33 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16,
142/16, 233/18 и 14/20), се поднесуваат писмено до Комората на извршители на Република Северна Македонија.
5. Извршителот кој ќе биде именуван на местото на
извршителот чија должност престанала ќе ги преземе
предметите и ќе продолжи со работа во канцеларијата
на извршителот чија должност престанала.
Министер за правда,
д-р Никола Тупанчески, с.р.
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