
 
Согласно член 344 став 3 и 4 од Законот за трговските друштва,, а врз основа на доставен предлог бр. 0202- 7 се 
објавуваат: 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ 

НА ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС А.Д. СКОПЈЕ 
 

CURRICULUM VITAE/РЕЗИМЕ 
 
 
Име:  Adrian John Denis Rabet (Адриан Џон Денис Рабет) 
 
Компанија:  Moore Stephens Risk & Recovery Limited 
 
Датум на раѓање: 11 Декември 1958, 58 годишна возраст 
 
Пол:   Maшки 
 
Националност: Британец 
 
Е-пошта: аdrian.rabet@moorestephens-jersey.com 
 
Телефон: +44 (0)1534 880088 
 
Квалификации: BSc Chemistry ( Диплома по Хемија) 
  Fellow Institute of Chartered Accountants in England and Wales ( член на Институт 
за Овластени Сметководители во Англија и Велс ) 

Fellow of the Association of Business Recovery Professionals ( член на Асоцијација 
на Професионалци за Бизнис Обнова ) 

  UK Licenced Insolvency Practitioner ( Лиценциран Стечаен Управник во Англија ) 
  Certified Fraud Examiner (Сертифициран Испитувач на измами) 
  Member Society Trust and Estate Planners ( Член на Здружение на Планери на 
Траст и Недвижнини ) 
  IOD Diploma in Company Direction ( Институт за Директори - Диплома во насока 
на Компанија ) 
 
Јазици:             Англиски 
 
Статус:  Директор на Moore Stephens Risk & Recovery Limited 
 
Образование: Hautlieu Училиште Џерси 
  Универзитет во Бристол 
 
Професионално искуство 
 
Адриан е Овластен Сметководител, квалификуван во 1984. 
 
Адриан е директор на Moore Stephens Risk & Recovery Limited, компанија која е во сопственост 
на Moore Stephens Offshore Group, која се занимава во области како што се стечај, форензичко 
сметководство и задачи за вештачење. Адриан има целосна одговорност на Каналските 
Острови на ова поле и во пошироката офшор зона, како и кога е потребно од страна на Moore 
Stephens Меѓународната Мрежа . 
 



Адриан дејствувал во поголеми случаи во офшор арената и има блиска соработка со партнери 
од Лондон и други места вклучувајќи и прекугранични случаи и офшор експертиза. 
 
Има големо искуство во офшор арената општо делувајќи како директор на trust companies 
(старателски друштва) и како директор на фондови и други офшор средства. 
 
Искуство 
 
1981 - 1985 
Arthur Young McClelland Moore & Co (сега дел од Ernst & Young)   
Обучуван како Овластен Сметководител во Џерси, се занимава со ревизија на Банки, 
Осигурителни компании и други офшор средства. 
 
1985-1986 
Moore Stephens Jersey 
Работел како Сениор Ревизор и се занимавал со ревизија на локални и офшор компании. 
 
1986 -1987 
Prontaprint Holdings Limited 
Работел на финансиско моделирање на франшизи и дејствувал како секретар на компанијата 
на оваа USM квотирана компанија. 
 
1986-1988 
Midland Bank Trust Jersey Limited 
Работел како Финансиски Контролор за да овозможи миграција на банкарските системи во нов 
сметководствен систем. Го развивал знаењето за тоа како работат банкарските системи и 
воведувал уште поригорозни контроли во таквите области како основни средства и трошоци. 
Исто така и ги советувал директорите во откривање на интереси и судири на интереси. 
 
1988-1992 
Caversham Trustees Limited/Harris Crichton  
Работел како директор на средна траст компанија воедно и со сметководствена пракса. Развил 
знаење за офшор структурите и како функционираат офшор финансиските центри, нивните 
предности и слабости. 
 
1992 -2007 
Rabet & Co/Warren Trustees Group 
Работел самостојно советувајќи ги локалните компании за сметководствениот данок и 
финансиското моделирање. Развил интерес за работи поврзани со стечај што кулминирало со 
полагање на испити за Joint Insolvency Examination Board ( испити за стечаен управник). 
Бил дел од сопствениците на офшор trustee company (старателска компанија) но го продал 
својот удел во 2004 кога се одлучил  да се врати само на професионална работа. 
 
 
2007 to 2010 
Begbies Traynor Group 
Бил регрутиран како дел од офшор тим да ги служи офшор стечајните случаи и да дејствува 
како форензички сметководител. Работел на многу случаи вклучувајќи и некои од многу висок 
профил во Каналските Острови и пошироко. 
 
2010 - сеуште 
Moore Stephens Risk & Recovery Limited 
Работел како директор на оваа компанија и дејствувал како назначен главен на случаи на 
Каналските Острови и на други места. 



 
2014 – 2017 
Член и Претседател на Одборот на Директори на Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје. 
 
Краток преглед на работното искуство 
 
Адриан е искусен стечаен управник во однос на офшор работи. Покрај своите квалификации 
како стечаен управник во Велика Британија тој исто така има добро познавање во други 
области, како корпоративно управување, откривање измами и администрирање на траст 
компании и корпорации. 
 
Интереси во Македонија 
 
Адриан не поседува акции ниту има било каков заем кон/од Интернешнел Хотелс АД освен 
оние што ги контролира како резултат на тоа што е Заеднички Ликвидатор на Kingswood 
Management Limited и Silver Wings Finance Limited 
 
Адриан не поседува никакви акции во било која друга македонска компанија. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ендру Стуарт Џорџ Таунсенд ( Andrew Stuart George Townsend ) 
Мобилен: 07977 534 229 

Email: andy.townsend@legacy-hotels.co.uk 
Јас сум комерцијален хотелиер со повеќе од 25 години искуство во успешно раководење 
со хотели и резорти од различни големини, профили на пазарот и рангирање со ѕвезди 
низ Велика Британија, Џерси и Јужна Шпанија.  
Од 2001 година, раководев на ниво на Сениор Директор во водење на хотелските 
портфолија/групи. Во 2005 година, учествував во основањето на Легаси Хотелс анд 
Резортс Лимитед (Legacy Hotels & Resorts Limited) во Велика Британија, што брзо стана 
познат како лидер во секторот во обновување и обрт на средства за хотел и рекреација, 
што ни овозможи да работиме со спектар на заинтересирани страни на ниво на 
Бордови. Во 2012 година, ги проширивме нашите бизнис интереси и создадовме 
заедничко вложување наречено Брандед Хотел Менаџмент Лимитед (Branded Hotel 
Management Limited), кое ги развива и раководи со средства на брендирани хотели и 
имоти за рекреација во В. Британија. Во изминатите 12 месеци, бевме специјално 
ангажирани од Баркли, Дојче Банка и Сантандер (Barclays, Deutsche Bank, Santander) со 
цел да им дадеме индустриски специфичен, независен и експертски совет за добивање 
на хотелски имоти, банкарски долг, обрт на профит  како и за рефинансирање на 
портфолио на мали хотели и ресторани. 
Вредноста на средствата кои моментално се на портфолио е 198.5 милиони фунти без 
Пулман Ливерпул (Pullman Liverpool) и Мариот Хојлејк Хотел & Голф Резорт (Marriott 
Hoylake Hotel & Golf Resort) кои се моментално во развој/изградба. Портфолиото 
мометално претставува 2 286 гостински соби и има скоро 895 вработени без Пулман 
Ливерпул и Мариот Хојлејк Хотел & Голф Резорт. 
 
 Главен Извршен Офицер и Основачки Директор (Директор во Companies House) 

Легаси Хотелс енд Ресортс Лтд (Legacy Hotels and Resorts Ltd) – декември 2005 
година – до сега 

При крајот на 2005 година, беше овозможено да се основа компанија за менаџмент на 
хотел и да се води нов и динамичен тим на извршители, кога Легаси доби целосен 
договор за менаџмент на првично пет хотели низ В. Британија што подразбира 324 
гостински соби и 260 вработени. Денес, Легаси Хотелс анд Резортс и неговите партнери 
во заедничко вложување развија силна репутација за менаџментот, обновата и обртот 
на брендирани и небрендирани хотелски и имоти за рекреација низ В. Британија и 
Европа. Со 2 047 гостински спални соби (април 2014 годниа) Легаси е ангажиран со 26 
имоти со комбиниран обрт во износ поголем од 56,8 милиони фунти.  

www.legacy-hotels.co.uk 
 
 Основачки директор (Директор во Companies House) 

БХМ Адвајсори Лтд (BHM Advisory Ltd) – март 2014 година – до сега 
Бизнис за консултантски услуги за хотели и рекреации со кој се советуваат 
инвеститорите при стекнувањето и развивањето на брендирани инвестиции. 
 Основачки директор (Директор во Companies House) 

Брендед Хотел Менаџмент Лтд (Branded Hotel Management Ltd) – септември 
2012 година – до сега 



Компанија за комплетни менаџерски услуги посветена на развој и раководење со хотели 
и имоти за рекреација под интернационални договори за франшиза. Со менаџирање на 
97 милиони фунти средства ( Април 2014 ) портфолиото има обрт со повеќе од 31 
милион финти со околу 892 гостински соби. 

www.brandedhotelmanagement.com 
 Член на Регионалниот Комитет 

Харт оф Енгланд Бритиш Хоспиталити Асосиатион (БХА) (Heart of England British 
Hospitality Association BHA) - Јули 2010 - до сега 
 

Неколку години, активно учествував и ги подржував активностите на БХА и на 
регионално и национално ниво. 
 
 Основачки директор (Директор во Companies House)  

Хоспиталити Вентурес Лтд (Hospitality Ventures LTD) - 2010 - до сега 
 
Голем број на консултантски услуги  за бизниси кои советуваат во голем број на проекти 
за селектирање на инвеститори, акционери, банки или IP's (интелектуална сопственост). 
 
 Директор ( Директор во Companies House)  

Греат Халингбури Евентс Лтд ( Great Hallingbury Events LTD ) - април - 2011 - мај 
2012 
 

Именуван директор за трговска компанија за хотелска работа со Баркли Банка (Barclays 
Bank) како позајмувач и Золфо Купер (Zolfo Cooper) во улога на советувач. Извршувањето 
на проектот беше успешно реализирано со продажба на имотот.  
 
 Генерален директор 

Менаџд енд Мидлендс Риџн Мекдоналд Хотелс (Managed and Midlands Region 
Macdonald Hotels) – јуни 2004 год. – декември 2005 год. 

Како резултат на моето учество во менаџментскиот откуп на Мекдоналд Хотелс во 
заедничко вложување со  The Bank of Scotland (септември 2003 год.) бизнисот беше 
реструктуиран така што јас задржав целосна оперативна одговорност за Кантритаун 
Хотелс (Countrytown Hotels) како и бројни поседувани или закупени хотели во 
средоземниот регион. Покрај тоа моја улога се однесува особено на презентација и 
преговарање на нови менаџментски договори и договори за закуп под брендот на 
Мекдоналд со 4 и 5 ѕвезди и целосна услуга. Обртот на групацијата изнесуваше околу 
160 милиони фунти. 
 Генерален директор (Companies House Директор) 

Кантритаун Хотелс (подружница на Мекдоналд Хотелс) – јуни 2003 год. – јуни 
2004 год. 

Преземав одговорност за оперативниот менаџмент, маркетинг, дистрибуција и 
финансиски перформанс на околу 20 хотели со по 3 ѕвезди низ В. Британија, кои 
Мекдоналд Хотелс ги имаше под менаџментски договор или договори за маркетинг 
партнер. Со целосно рапортирање пред одборите на секоја од почитуваните групи кои 
ги поседуваат хотелите, оваа улога вклучува создавање на една оперативна група во која 
раководењето со хотелите е одделно од брендирањето на групата родител. 
 Генерален директор (Companies House Директор) 



Мекдоналд Резортс (В. Британија и Шпанија) – април 2001 год. – јуни 2003 год. 
Првично се придружив во групацијата како Директор за бизнис развој, наскоро бев 
унапреден во главен за одделот во групацијата за резортите, поранешно Барат 
Интернационал Резортс (Barratt International Resort) по што следеше целосниот откуп на 
останатите 50% од бизнисот од Барат Девелопментс (Barrat Developments). 
Директно одговарав пред Бордот на резортите и бев одговорен за 6 резорти во В. 
Британија и уште 4 во Јужна Шпанија. Со годишен обрт од околу 20 милиони фунти 
бизнисот постигнува скоро 3 милиони фунти профит во годината до крајот на септември 
2002 год. Додека бизнисот е релативно мал, останува комплексен со вишок од 32 000 
тајмшер сопственици (временски поделени сопственици) со добивка генерирана од 
хотел, храна, пијалоци, рекреација, менаџмент на сместување,    тајмшер продажби и 
изнајмувања, заедно со целосната услуга на партнерската туристичка агенција АТОЛ.  
Одоворен за околу 1 200 лица персонал, го водев мојот сениор извршен тим да 
овозможи и засили бизнисот да ги постигне стратешките и тактичките цели на 
компанијата. Во февруари 2002 год., исто така бев назначен директор на Бордот на 
резортите. Нашата бизнис стратегија ја вклучуваше идејата за развивање на ’Points Club’ 
покрај ребрендирањето на групацијата. Во дванаесетте месеци до септември 2002 год. 
бизнисот имаше придобивки од капитално зголемување во регионот од 1 200 000 фунти, 
што од своја страна придонесе обртот годишно да се подобрува за околу 10% поголем 
профит.   
 
 
 Директор на Фуд анд Бевериџ Концептс (Food and Beverage Concepts) во В. 

Британија Хилтон Груп плц ( Hilton Group plc ) – јануари 1999 год. – март 2001 
год. 

Првенствено унапреден од хотелски операции од страна на тогашниот главен извршен 
раководител на Груп, Антони Харис, бев задолжен со проект за истражување, развој и 
имплементација на брендирани концепти за храна и пијалоци низ британското 
портфолио. Со цел создавање на постојаност и зголемување на профитот, јас развив 
централен тим од 6 лица кои под мое лидерство ги исполнија: 45 Caffe Cino, 10 Barbacoa, 
15 Britiserie, 2 Zuccotta и 5 Millers American Bar & Diners. Главно развиени за британското 
протфолио, во вторите 12 месеци ја преземав одговорноста за Ливингвел Хелт Клубс 
(Livingwell Health Clubs). Постепеното постигнување на профит беше клучен фактор за 
успехот на такви проекти со Caffe Cino кој нуди подигнување во регионот од 30-32% во 
однос на провинциските имоти. Последователно брендот Caffe Cino беше развиен и во 
портфолиото на Ладброкс обложувалниците.  
 Генерален менаџер 

Стакис Крегендароч Хотел енд Кантри Клаб (Stakis Craigendarroch Hotel and 
Country Clup)– февруари 1998 год. – јануари 1999 год. 

По преземањето од приватна сопственост бев назначен за овој објект со 45 спални соби 
во срцето на Ројал Дисајд (Royal Deeside). Во прилог на хотелот, на имотот се наоѓаат и 
два ресторани, целосно рекреативно и 96 тајмшер lodges (викенд куќи). Мојата основна 
цел беше да го воведам брендот и системите Стакис во резортите. Развојот во таа година 
вклучуваше целосно реновирање на спалните соби, инсталирање на фронт офис 
системот Фиделио во целиот резорт заедно со нов систем Mitel Switch System (систем за 
комуникација). Мојата операциска експертиза беше тестирана со планирањето, 
развојот и отворањето на нова главна кујна, централна продавница и понудата на 
кантри клуб барот и ресторанот. Како надополнување на реновирањето на вештачката 
(сува) ски патека на резортите учествував во развојот на Алфреско Барбакоа (Alfresco 



Barbacoa), кој последователно се разви во групата. Додека се извршуваа 
фундалментални промени во бизнисот за многу кратко време ние бевме успешни во 
зголемувањето на издавањето на соби во годината за 5% и подобрување на просечната 
стапка за соба за скоро £4.00 фунти.  
 
 Хотелски Генерален менаџер 

Стакис Данкелд Хаус Резорт Хотел (Stakis Dunkeld House Resort Hotel) – 
септември 1996год. – февруари 1998год. 

Моето прво назначување во Шкотска навистина ја засили идејата за угостителство во 
хотелски менаџмент, една реалност која остана со мене од тогаш и останува бесценета. 
Овој имот со 80 спални соби се протега на 280 хетари во срцето на Шкотска и може да 
се пофали со сопственото школо за пукање во мета, курс за теренско возење 4х4 и две 
милји долж реката Теј каде може да се ловат пастрмки и лосос. Иако е помал од 
Крегендароч (Craigendarroch), Данкелд (Dunkeld) може да се пофали и со Голд Краун 
Тајмшер Лоџес (Gold Crown Timeshare Lodges). Во  текот на моето менаџирање успеавме 
да ги изработиме сите цени и закупи, што последователно од година на година ја 
зголемуваше добивката за околу 250 000 и имотот достигна вредност поголема од еден 
милион – една задача на која се уште сум екстремно горд! 
 
 Заменик генерален менаџер 

Стакис Нортхемптон Хотел (Стакис Нортхамптон Хотел) – февруари 1995 год. – 
септември 1996 год. 

Откако ми беше понудено да се придружам во Стакис Плс, бев назначен во 139- тиот 
новоизградениот имот ’Contry Court’. Претежно во корпоративната бизнис основа 
успеавме да го зголемиме профитот од година во година за некои 8-12%. 
 Менаџер за конференции и банкети 

Hollings Hall Hotel, Country Club Hotel Group 
Холингс Хол Хотел, Кантри Клаб Хотел Груп 

 Холдинг генерален менаџер 
Padworth Court Hotel, Whitbread Lansbury Hotels 
Падворт Цорт Хотел, Витбред Лансбури Хотелс 

 Холдинг генерален менаџер 
The Rose & Crown Hotel, Whitbread Lansbury Hotels 
Д Роуз & Краун Хотел, Витбред Лансбури Хотелс 

 Заменик генерален менаџер 
The Parkgate Hotel, Whitbread Lansbury Hotels 
Д Паркгејт Хотел, Витбред Лансбури Хотелс 

 Асистент менаџер 
The Edgwarebury Hotel, Whitbread Lansbury Hotels 
Д Едгвербури Хотел, Витбред Лансбури Хотелс 

 Практикант менаџер 
The Dormy Hotel and Leisure Club, DeVere Hotels 
Д Дорми Хотел енд Лејжр Клаб, ДеВер Хотелс 

 Независен Неизвршен член на одборот на директори 
Интернешнел Хотел А.Д. Скопје 
2014-2017 

 



 
Лични информации 
Дата на раѓање: 9 март 1970 год. 
Возраст:   47 години 
Националност:  Британец 
Пол:   Машки 
Брачен статус: Разведен, родител на пет деца 
 
 
Информации конретно за интереси во Македонија 
 Не поседувам никакви акции во Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје. 
 Немам никакви позајмици од Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје. 
 Немам никакви обврски кон Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје. 
 Не поседувам никакви акции во други македонски компании. 

 
Образование 

 B/TEC National Diploma in Hotel Catering and Institutional Management. 
B/TEC Државна Диплома за Хотелско угостителство и институционален 
менаџмент. 

 NVQ Assessor and Verifier - Level I & II. 
 5 O' Levels and 6 CSE's. 
 Ефективен менаџмент и промена на бизнисот – Хенли Менаџмент Колеџ (Henley 

Management College) (1998год.). 
 Англиски јазик. 

Хоби и интереси 
 Минување време со моите деца – одмори во странство – јадење надвор. 
 Заменик претседател на раководителите на школото Дансфилд (Danesfield) во 

близина на Марлов (Marlow) со специфични одговорности за Менаџмент на 
Oбјектите и Iмотите плус Специјални Образовни Потреби (Special Educational 
Needs - SEN). 

 Уживам во натпревари во пукање во мета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DR. L’Emir HABIB ZOGBI 
  
 

1.Obrazovanie 
 
 Doktorat- (Honoris Causa) 

Економија 
New Port University – SAD 

  
Rabota na doktorski trud- New York University- glaven 
predmet- finansii 

  
Magister po delovna administracija, finansii (MBA) 
Harvard Business School- Boston, SAD 

  
Diploma Summa Cum Laude – Ekonomija i menaxment 
Diplomiral vtor vo klasata od 700 studenti 
Boston College, Boston, Masa~usets, САД 
 

2. Професионални активности 
 
ИНТЕРНЕШНEЛ ХОТЕЛС АД – ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ – СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА 
 

1993-2003 Претседател на Бордот на директори 
Надзор врз воспоставување на друштвото во Македонија, врз 
работењето и реновирањето на Хотел Континентал   
 

1996 Добиен Сертификат од Владата на Република Македонија за 
ПРВ СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОР ВО МАКЕДОНИЈА (по 
независноста) 
  

2003-2017 Извршен директор (член во одборот на директори) 
Управува со Хотел Континентал  
Одговорен за сите аспекти на работењето. 
 

HOTEL HOLDING CORPORATION 
    Претседател и претседавач со Бордот на директори 

Надзор врз сите активности на друштвото во делот на хотелите. 
Консултант на проекти за Хотели и недвижен имот во повеќе 
земји. 

MANAGERS INC 
Претседател  
Надзор врз сите активности поврзани со управување и 
вработување за проектите со хотели и недвижен имот 

LEXINGTON HOTELS  
Член на Бордот на директори 

 
3. Други Активности 
 



1998-2013 Претседател на здружението на дипломци од Либан на 
Универзитетот Харвард 
Од 1998 година постојано е ре-избиран за оваа на секои три 
години. 
Здружението е вклучено во неколку активности кои вклучуваат 
семинари, сесии за подучување и сл. 
Меѓу членовите има и поранешни претседатели на 
Републиката како и премиери. 
Најверојатно ова е најпрестижното и најреномираното 
здружение во Либан.  

1996-денес Претседател на дипломците од Либан на Школата за 
Економија на Харвард 
Престижна организација во која членуваат елитни бизнисмени 
од Либан и регионот. Оваа организација меѓу другото се 
занимава со планирање на дебати во врска со регионалните 
економски и финансиски прашања и има функција на think 
tank. Од 1996 година постојано е ре-избиран за оваа на секои 
три години. Меѓу членовите се премиерот Нагиб Микати, 
министерот Николас Нахас како и претседателите на неколку 
деловни институции од Либан и регионот (во 2009 година ја 
доби наградата HBS Club International ). Веб страна: 
hbscluboflebanon.com 
 
 

2013 Како преседан ја добива благодарница од Претседателот на 
Универзитетот Харвард за соработката со универзитетот и 
дипломците.   

 
4.Претходно работно искуство  
 
Претседател на Бордот 
TRADING AND CAPITAL STRATEGIES INC, Њу Јорк 
Инвестициска фирма која работи со тргување и инвестиции на акции, обврзници и валути како 
и со управување со портфолија. 
 
Заменик претседател 
 
JP Morgan Bank 
Шестгодишно искуство во областите на кредитирање (меѓу клиентите се и неколку 
мултинационални компании), пазари на пари (работел со позиции до 200 милиони долари), 
истражување на обврзници и надворешна трговија и управување со трезор. 
Одговорен за советување на Одделот за трезор на Банката, давајќи насоки за пазарите преку 
неделни стратешки извештаи. Предавач во програми за обука во Банка.   
   
 
 
5.Публикации и интервјуа 
Неколку публикации во меѓународни весници и магазини меѓу кои NewYorkTimes и Euro 
Money како и написи и интервјуа за главните весници и магазини во Либан.  
Неколку пати бил интервјуиран за национални и меѓународни телевизиски станици, како и за 
весници од Либан, САД,  Европа и Источна Европа.   
 
6.Искуство во подучување 



- New York University Stern School of Business – 5 години, предавал на предметите за 
МБА и тоа корпоративни финансии и менаџмент, вклучително и: купување и 
припојувања, финансиски и пазари на капитал 

- JP Morgan Bank, Држел курсевци за обука во банкаѕа како и за нови вработени  
- INSEAD University – France Graduate School of Business Administartion  

Држел предавања за менаџерите кои ги посетувале програмите за менаџери на INSEAD 
 
7.Важни информации 
 
Акции кои ги поседувам во Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје: Приближно 49,5 % преку 
сопственост во странските кои се сопственици во Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје 
 
Nemaм лично земено заеми од Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје 
 
Немам обврски за плаќање кон Интернешнел Хотелс А.Д. Скојпе 
 
Немам акции во други друшва во Република Македонија 
 
8.Јазици 
 
Одлично познавање на Француски, Арапски и Англиски Јазик. 
 
Добро компјутерско познавање 
 
9.Лични информации 
 
Националност: Либанец 
 
Пол: Машки 
 
Датум на раѓање: 16 мај 1955 година, возраст 62 години 
 
Е-адреса: hotelholdings@yahoo.com 
 
Тел: Скопје 3133333 или 3222221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА 
 

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
Име и презиме  Тони Иванов 

Телефон  02/3117-618 

Факс  02/3230-975 

Е-пошта  toniivanov1@yahoo.com 

Националност  Македонец 
Датум на раѓање 

Возраст  
Пол 

 23/11/1967 
49 
Машки 

 
РАБОТНО ИСКУСТВО 

Дата 
Работна позиција 

Име и адреса на работодавачот 
Област на работа или сектор 

 
Дата 

Работна позиција 
Име и адреса на работодавачот 

Област на работа или сектор 
 

Дата 
Работна позиција 

Име и адреса на работодавачот 
Област на работа или сектор 

 
Дата 

Работна позиција 
Име и адреса на работодавачот 

Област на работа или сектор 
 

Дата 
Работна позиција 

Име и адреса на работодавачот 
Област на работа или сектор 

 
Дата 

Работна позиција 
Име и адреса на работодавачот 

Област на работа или сектор 
 

Дата 
Работна позиција 

Име и адреса на работодавачот 
Област на работа или сектор 

 

 
 

2004- 
Менаџер за соби и одделение за храна и пијалок 
Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје – Хотел Континентал, Скопје, Македонија 
Угостителство 
 
1997-2004 
Шеф на рецепција 
Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје – Хотел Континентал, Скопје, Македонија 
Угостителство 
 
1994-1997 
Рецепционер 
Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје – Хотел Континентал, Скопје, Македонија 
Угостителство 
 
1987-1994 
Рецепционер 
Метропол А.Д. Скопје – Хотел Континентал, Скопје, Македонија 
Угостителство 
 
-1987 
Техничар 
АГ Станиол, Берн Швајцарија 
Производство и Маркетинг 
 
-1986 
Хотелски работник 
Извиднички дом, Охрид, Македонија 
Угостителство 
 
Јуни-Септември 1983; Јуни-Септември 1984; Јуни-Септември 1985 
Хотелски работник 
Хотел Албатрос, Улцин, Црна Гора 
Угостителство 

  
 

 
  

 



Дополнителни информации 
 

Член во борд на директори 
 
 
 

Член во борд на директори 
 

Акции кои што ги поседувам  во 
Интернешнел Хотелс А.Д. Скојпе 

 
Акции кои што ги поседувам во 

други друштва во Македонија 
 

Заеми или други обврски кон 
Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје 

 
 
Неизвршен член во одборот на директори на Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје 
2014-2017 
 
Член во управен одбор на Ракометна Федерација на Република Македонија 2005-
2013 
 
10 акции или 0,0018 % од вкупниот број на акции во друштвото 
 
 
Не поседувам акции во други друштва 
 
 
Немам  заеми или други обврски кон друштвото 
 

 
 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 
         1.      Основно Образование 

                 ОУ. Мирче Ацев - Скопје 

        2.      Средно Образование 

                 ГУЦ. Здравко Цветковски - Скопје                          

         3.      Високо 

                  ПЗУ. МСИ Г.Р. Державин – Свети Николе 

                  Менаџмент на организација 

                  Дипломиран економист - менаџер 

 

 

МАЈЧИН ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ 

 
ДРУГИ ЈАЗИЦИ 

 

  АНГЛИСКИ 

• Читање  Одлично 
• Пишување  Добро 
• Говорење  Добро 

   
  Германски 

• Читање  Одлично 
• Пишување  Добро 
• Говорење  Добро 

 
Социјални вештини и 

способности 
 Работа со луѓе, тимски играч. 

 
ХОБИ 

 
 Пинг понг, фудбал, лов. 

Компјутерски вештини и 
способности  

 

 Microsoft Windows, Microsoft Word, Excel, Power Point 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 
 

 Б - категорија 

 


