
 

ИЗЈАВА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (УПИСНИЦА) 
НАПОМЕНА: Запишувањето на хартиите од вредност се врши врз основа на Покана за запишување на 
хартии од вредност во весникот ___________________ на ден__________2019 година, Проспект за 
запишување хартии од вредност, како и Акт за издавање хартии од вредност (Одлуката за зголемување 
на основната главнина на Друштвото за производство и промет со земјоделски и сточарски производи 
ВАРДАР АД Градско со II-ра(втора) емисија на обични акции) број СО. 0201-12 од 12.04.2019 година. 
Лицето кое запишува хартии од вредност е запознаено со содржината на Проспектот и Актот за издавање 
на хартии од вредност. 

Место и време (датум, час и минута) на запишување на хартиите од вредност ________________ 

I ДЕЛ (го пополнува овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност - членка на 
овластената берза и овластениот депозитар ) 

1. Податоци за акционерското друштво - издавач на хартиите од вредност 
Назив и седиште: ВАРДАР АД Градско 
Адреса: ул. Автопат бр.4, Градско, Р. Северна Македонија 
Телефон: + 389 43 251 025; Факс: + 389 43 251 007 
Лице за контакт: Марија Ајтова – Генерален директор, +389 43 251 025 
Единствен даночен број: 4004989100882 
2. Податоци за емисијата на хартии од вредност 
Редослед на емисијата: II-ра (втора) емисија на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 
Износ на емисијата: Вкупна номинална вредност од 6.470.095,14 евра. Вкупна продажна вредност 
од 398.608.245,00 денари. 
Број и вид (род) и класа на хартии од вредност што се издаваат: 1.265.423 обични акции. 
Номинална вредност на хартиите од вредност: 5,11299 евра по акција. 
Продажна цена на хартиите од вредност:  315,00 денари. 
Начин на плаќање на хартиите од вредност: Акциите се уплатуваат во пари, а уплатата се врши 
наеднаш. Плаќањето на акциите се врши во денари. 
Начин на распределба на хартиите од вредност: При запишувањето и распределбата на 
запишаните обични акции се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на 
приоритет на поголема количина и порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. 
Рок за реализација на емисијата: ______________2019 година. 
Рок за упис на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар: 8 дена од 
успешното завршување на емисијата. 
Рок за упис на хартиите од вредност во депозитарот на хартии од вредност: 3 работни дена од 
денот на уписот на основната главнина во трговскиот регистар. Депозитарот во рок од 2 дена по 
добивањето на решението за упис на основната главнина односно известувањето за запишани и 
платени хартии од вредност врши порамнување, односно распределба на акциите на сметките на 
сите инвеститори кои успешно запишале и уплатиле акции од II-рата(втората) емисија по пат на 
јавна понуда. 

II ДЕЛ (го пополнува лицето кое запишува хартии од вредност) 
1. Податоци за хартиите од вредност кои се запишуваат 
Вид (род) и класа на хартиите од вредност: ___________________________________________ 
Број (количина) на хартии од вредност: _______________________________________________ 
Начин на плаќање на запишаните хартии од вредност: _________________________________ 

2. Податоци за лицето - купувач на хартиите од вредност 
Име и презиме (за физичко лице); назив и седиште (за правно лице): ____________________ 
Адреса: ____________________________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________ Факс: _______________________________________ 
Лице за контакт (за правните лица): __________________________________________________ 
ЕМБГ / ЕДБ / Број на пасош за странско  лице / ЕМБГ на полномошникот: ______________ 
Државјанство ______________________________________________________________________ 

Потпис односно квалификуван дигитален 
сертификат на лицето кое запишува 
долгорочни хартии од вредност 
 
 
 
_____________________________________ М.П. 

Потпис односно квалификуван дигитален 
сертификат на одговорното лице на овластениот 
учесник на пазарот на хартии од вредност - членка 
на овластената берза и овластениот депозитар кое 
го примило налогот за купување на хартии од 
вредност од јавна понуда 
_____________________________________ 

 


