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До:
Одборот на директори на Фершпед АД Скопје
Ул. Македонија бр.11 а, 1000 Скопје
Прашања за Годишно собрание на акционери

Почитувани,
Сава пензиско друштво АД Скопје со седиште на ул. Мајка Тереза бр.1 Скопје, преку своите пензиски
фондови ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус, е акционер во Фершпед АД Скопје.
Како акционери а во контекст на Годишното акционерско собрание, Ве замолуваме за одговор на
следниве прашања:
•
•
•
•
•
•
•

Колкав процент од потрошената енергија Групацијата Фершпед ја обезбедува од обновливи
извори? Дали се работи на намалување на вкупното потрошено количество на енергија т.е. на
подобрување на енергетската ефикасност?
Дали Групацијата има поставено таргет за намалување на емисијата на штетни гасови?
Колку често Фершпед АД се јавува како покровител или спонзор на културни, научни и други
општествени настани? Дали компанијата има издвоено Буџет за поддршка на проекти од
општествено значење?
Дали имате воспоставено систем на идентификување, следење и управување со целите и
ризиците со кои се соочува Групацијата Фершпед?
Дали Член од Одборот на директори е вклучен во процесот на следење на развојот и
одржливоста на компанијата?
Колку се следат регулаторните ризици поврзани со имплементирање на меѓународните
стандарди и практики за известување по основ на ЕСГ стандардите?
Какви чекори се преземаат за имплементирање на забелешките на ревизорот, и дали може да
очекуваме ревидираните поединечни и консолидирани Финансиски извештаи за 2022 година да
бидат со чисто мислење на ревизорот?

Со почит,

Petar Taleski
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д-р Петар Талески
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