Врз основа на член 391 точка 1 од Законот за трговските друштва и член 44 став
1 од Статутот на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК
МЗТ АД Скопје, на ден
2019 година ја поднесувам следната:

П Р И Ј А В А

Јас

од Скопје со стан на ул.

бр.
со предметната Пријава благовремено Ве известувам дека како
акционер во Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ
АД Скопје имам намера да присуствувувам на Вонредното Собрание закажано за 22
Април 2019 година во 10:00 часот во просториите на Друштвото со седиште на ул.
Перо Наков 124.
Покрај тоа, сакам да напоменам дека сум запознаен со точките на Дневен ред на
Вонредното Собрание, како и дополнителните информации за правата на акционерите,
објавени на веб страницата на Друштвото www.wabtec.com.

Јас како акционер претставувам

Скопје,

акции, односно гласа.

2019 година

Акционер,

______________________

Pursuant to Article 391 item 1 of the Law on Trade Companies and Article 44 paragraph 1 of
the Statute of the Joint Stock Company for production of braking equipment WABTEC MZT
AD Skopje, on ………….2019, I submit the following:

APPLICATION

I _______________ from Skopje with a residence at st. ____________________ no.

With this application I inform you in due course that as a shareholder in the Joint Stock
Company for the production of braking equipment WABTEC MZT AD Skopje, I intend to
attend the Extraordinary Assembly scheduled for 22 April 2019 at 10:00 am in the premises
of the Company with its head office at ul. Pero Nakov 124.
In addition, I would like to point out that I am familiar with the Agenda of the Extraordinary
Assembly, as well as additional information on the rights of shareholders, published on the
Company's web site www.wabtec.com.

I as a shareholder represent _________ shares, i.e, right to vote.

Skopje, _____________ 2019

Shareholder,

_____________________

