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Spo{tovani,

pred nami je 10. skup{~ina delni~arjev dru`be INTEREUROPA, Globalni logisti~ni servis, delni{ka dru`ba, ki bo v 

petek, 19. julija 2002, ob 12. uri na sede`u dru`be INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabre`je 32, IX. 

nadstropje. Dnevni red skup{~ine je bil objavljen v ~asniku Delo skupaj s predlogi sklepov, ki jih k posameznim 

to~kam predlagata uprava in nadzorni svet dru`be.

Dnevni red in predlogi sklepov so zapisani tudi na POOBLASTILU za zastopanje na skup{~ini, kot predpisuje Zakon o 

prevzemih. Pooblastilo prilagamo v `elji, da z vsebino predlaganih sklepov seznanimo vse delni~arje in jim tako 

omogo~imo sooblikovanje skup{~inskih odlo~itev.

^e se zasedanja ne boste udele`ili osebno, @elite pa, da bi Va{ glas upo{tevali pri glasovanju, izpolnite prilo`eno 

pooblastilo. ^e ste se odlo~ili, da Vas na skup{~ini zastopa kateri izmed predlaganih poobla{~encev, storite 

naslednje:

1. Izberite enega poobla{~enca in obkro`ite {tevilko pred njim.
2. Pod A ustrezno obkro`ite na~in glasovanja za vse v pooblastilu navedene predloge sklepov oziroma
    pod B obkro`ite navodilo v zvezi z glasovanjem o morebitnih nasprotnih predlogih.
3. Napi{ite datum in pooblastilo podpi{ite.

Poobla{~enca Vam zagotavljata, da bosta na skup{~ini glasovala po Va{ih navodilih in volji oz. v skladu s tem 

pooblastilom. 

Vljudno Vas prosimo, da besedilo prilo`enega pooblastila pazljivo preberete. Izpolnjeno  in podpisano pooblastilo 

oddajte na po{to ali pa ga osebno prinesite v tajni{tvo uprave dru`be INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabre`je 32, 

Koper, najkasneje do 16.7.2002.

V pri~ujo~i izdaji ~asopisa, namenjenega delni~arjem, Vas ̀ elimo seznaniti {e s poslovanjem dru`be v letu 2001, z 

gibanjem te~aja delnice in trgovanjem z njo. Obenem Vas obve{~amo, kako poteka uresni~evanje razvojne 

strategije koncerna do leta 2005, s katero izpolnjujemo na{o poslovno vizijo  dose~i polo`aj vodilnega ponudnika 

logisti~nih storitev v jugovzhodni Evropi in srednje velikega ponudnika v Evropi. 

Spo{tovane delni~arke, spo{tovani delni~arji!

V letu, ki je za nami, smo naredili prve korake k uresni~evanju petletnega razvojnega na~rta in k preobrazbi 

koncerna. Stekle so {tevilne dejavnosti. Dru`bo smo preimenovali v globalni logisti~ni servis, ki bo ponujal 

celovite logisti~ne storitve. Odlo~ili smo se za spremembe v notranji organiziranosti. Ponudbo smo okrepili z 

uvedbo novih storitev. Za~eli smo sistemati~no razvijati znanje zaposlenih, da bi le-ti resni~no postali temelj 

uspe{nega poslovanja. Nadaljevali smo {iritev poslovne mre`e v Sloveniji in izven njenih meja, zaradi ~esar smo 

se v za~etku leto{njega leta odlo~ili pove~ati osnovni kapital koncerna. Leto smo zaklju~ili z zelo dobrimi 

poslovnimi rezultati. 

Nadaljevanje uspe{nega poslovanja 

Vzpon tr`ne vrednosti Intereuropinih delnic v letu 2001 je dokaz(ov)al, da zagotavljajo svojim lastnikom varno, 

donosno in obetavno nalo`bo. Promet z delnicami se je v primerjavi z letom 2000 pove~al za dvainpolkrat, delnice 

pa so se znova uvrstile med najdonosnej{e na Ljubljanski borzi. 
Finan~ni kazalniki poslovanja so se po obdobju mirovanja izrazito dvignili. Vsa poslovna podro~ja, razen cestnega in 

`elezni{kega prometa, so v letu 2001 presegla na~rtovane rezultate. Najbolj, skoraj za tretjino, se je pove~al 

kopenski promet.
Struktura ~istega dobi~ka, ki se je v primerjavi z letom 2000 podvojil, razkriva, da so nanj vplivali predvsem 

prihodki iz odprodaje nalo`b, a tudi opazno napredovanje na podro~ju neposrednih rezultatov iz poslovanja. Tako 

so prihodki iz prodaje storitev narasli za 13 odstotkov, dobi~ek iz poslovanja pa se je pove~al za 18 odstotkov. 

Produktivnost, merjena s kosmatim donosom iz poslovanja na zaposlenega, se je povzpela za 9 odstotkov, 

dodana vrednost pa za 13 odstotkov. 



02

Prodor na tuje trge 
Izpolnjeni cilji dokazujejo, da smo na vseh strate{kih podro~jih naredili pomembne korake, najdlje pa smo v 

prvem letu segli prav s {irjenjem poslovne mre`e v jugovzhodni Evropi. Z nalo`bami v logisti~ne terminale in 

razvojem logisti~nih produktov smo po Sloveniji postali vodilni ponudnik tudi na Hrva{kem. Prevzem dru`be in 

sodelovanje z novim podjetjem sta nam omogo~ila utrditev polo`aja v BIH in razmah dejavnosti v ZR Jugoslaviji. 

Da so vlaganja v {iritev logisti~ne mre`e upravi~ena, dokazuje sestava dobi~ka iz poslovanja, v katerem je 

pomemben del ustvarjen zunaj Slovenije, vara`dinska dru`ba pa je po uspe{nosti `e na ~etrtem mestu v 

koncernu.

Spremembe v organiziranosti koncerna
Preoblikovanje v sodobno logisti~no podjetje je narekovalo tudi spremembe v organizaciji in razvoj strate{kih 

poslovnih podro~ij. Mati~na dru`ba Intereuropa d.d., je postala nosilka logisti~ne dejavnosti in skupnih 

koncernskih funkcij. Poslovna podro~ja v mre`i smo na novo organizirali in jih razdelili na {est produktov. To je 

bil obenem razlog za na~rtovano izlo~itev dejavnosti Transporta iz delni{ke dru`be v samostojno dru`bo. 

Izjemen pomen informacijskih re{itev za sodobno logistiko pa je zahteval tudi oblikovanje podjetja za 

informacijske tehnologije, s }imer smo informatiko umestili v eno izmed razvojnih sredi{~ koncerna.

Znanje je temelj za uspeh
Obvladovanje sodobnih blagovnih tokov zahteva {ir{a znanja kot samo znanja s podro~ja {pedicije in transporta. 

Upravljajo jih lahko le visoko usposobljeni kadri, zato zaposlenim z naprednimi logisti~nimi znanji omogo~amo 

profesionalno in osebnostno rast in odpiramo pretok kadrov v celotnem koncernu. Prav s pretokom sposobnosti 

zaposlenih bomo zagotovili enotno raven kakovosti storitev in znanj v celotnem poslovnem sistemu. Zavedamo se 

namre~, da prina{a prodor na manj razvita obmo~ja potrebo po dvigu kakovosti na nivo standardov koncerna. 

Spodbujanje zaposlenih 
Nepogre{ljiva za pribli`evanje ciljnim rezultatom je motiviranost zaposlenih, za katero smo v minulih letih 

ugotavljali, da potrebuje prilagoditev in nova izhodi{~a.  Zato smo ustvarili nov koncept razvoja in motiviranja 

kadrov, zastavili sistem vodenja s cilji in mu prilagodili pla~ni sistem, v katerem pridobiva veljavo posameznikovo 

delo. 

Uresni~evanje vizije s krepitvijo prodaje in {iritvijo logisti~nih zmogljivosti 
Poslovna vizija nas zavezuje, da postanemo vodilni logisti~ni ponudnik v jugovzhodni Evropi. Na{e prednosti so po 

letu 2001 {e izrazitej{e: ugled storitvene znamke, poznavanje trga in investicijska sposobnost. Osvojiti polo`aj 

srednje velikega ponudnika na zasi~enem evropskem trgu je velik cilj, ki se mu bomo postopno pribli`evali v 

prihodnjih letih s partnersko poslovno mre`o in potencialnim {irjenjem lastnih zmogljivosti v izbranih bli`njih 

dr`avah sedanje Evropske unije. Vsekakor smo trdno odlo~eni, da bomo kljub nenaklonjenim recesijskim trendom 

vse na~rte uresni~ili, v kar bomo usmerili vse poslovne aktivnosti in vire.
V letu 2002 bomo {e naprej krepili prodajo in {irili logisti~ne zmogljivosti na vseh trgih, ohranjali bomo visok donos 

kapitala in si prizadevali za dvig donosnosti sredstev. Vzpostavljanje mre`ne organiziranosti bomo raz{irili v filiale, 

v katerih bo dolgoletni ustroj po meri carinskega posredovanja zamenjalo uveljavljanje vseh poslovnih podro~ij.
Ob dose`enih rezultatih se v imenu uprave zahvaljujem zaposlenim za vestno izpolnjevanje nalog in poslovnim 

partnerjem za uspe{no sodelovanje. Vsem delni~arjem hvala za izkazano zaupanje, ki ga bomo z nadaljnjo 

krepitvijo poslovanja utrjevali tudi v prihodnje. 

Jo`e Kranjc, univ. dipl. prav.,
               predsednik uprave
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Sestava uprave

Jo`e Kranjc

predsednik uprave

Radovan Vrabec

namestnik predsednika uprave

podro~je financ, ra~unovodstva, notranje revizije in kontrolinga ter informatike

mag. Milan Jelenc

podpredsednik uprave

podro~je logistike in strate{kega marketinga 

Milan Kureli~

podpredsednik uprave

podro~je cestnega in `elezni{kega prometa

Vladimir Petravi~

delavski direktor

podro~je kadrovsko-socialnih in splo{nih zadev

Gibanje delnice 

Rekordno visoke vrednosti Intereuropine delnice 

Intereuropina delnica kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v borzni kotaciji A. Leto 2001 je bilo za 

Intereuropine delni~arje nadvse uspe{no. Delnica je od za~etka kotacije dosegla kar nekaj rekordov (najvi{ji 

te~aj, najve~ji promet, najve~ji porast te~aja) in se ponovno uvrstila na ~etrto mesto med najdonosnej{imi 

delnicami v borzni kotaciji (brez upo{tevanja dividend).

Med najdonosnej{imi nalo`bami na slovenskem trgu kapitala
Te~aj delnice IEKG je sredi decembra 2001 dosegel najvi{jo vrednost, ki je zna{ala 4.000 SIT, leto pa kon~al 

pri vrednosti 3.950 SIT, kar predstavlja 47-odstotni porast v primerjavi z za~etkom leta. Z upo{tevanjem
160 SIT bruto dividende je bila donosnost delnice v letu 2001 53-odstotna, kar jo uvr{~a med najdonosnej{e 

nalo`be na slovenskem trgu kapitala.



1500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 20011998

Promet v mio SITSBI20Enotni te~aj

E
n
o
t
n
i 
t
e
~
a
j,
 S

B
I2

0
  

v
  

S
IT

P
r
o
m

e
t
 v

 m
io

 S
IT

04

Gibanje te~aja in promet z delnicami 

Najve~ji vpliv na rast te~aja je imela informacija o prodaji delnic Banke Koper sredi leta, konec leta pa so 

povpra{evanje in rast vzpodbujali predvsem tujci. Glavni dejavnik stabilnosti delnice so bile objave odli~nih poslovnih 

rezultatov za leto 2000 in za prvo polovico leta 2001 ter napoved izpla~ila dividende.

Z Intereuropino delnico je bilo v letu 2001 sklenjenih za dobrih 7 mrd SIT prometa, kar predstavlja 250-odstotni 

porast v primerjavi z letom 2000. Dnevno povpre~je je zna{alo skoraj 30 mio SIT. Promet predstavlja 2,98% 

prometa z vsemi delnicami na Ljubljanski borzi, tr`na kapitalizacija pa 3,35% celotne kapitalizacije delnic na 

Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Glavni kazalniki trgovanja z intereuropinimi delnicami v minulem {tiriletnem obdobju

1998 1999 2000 2001

[t. delnic

Nominalna vrednost delnice

Knjigovodska vrednost 31.12

Enotni te~aj konec leta

Najvi{ji te~aj

Povpre~ni te~aj

Najni`ji te~aj

^isti dobi~ek na delnico

Denarni tok na delnico

Bruto dividenda na delnico

Promet v mio SIT

Tr`na kapitalizacija v mio SIT

P/BV

P/E

P/CF

Kapitalski donos

Dividendni donos

SKUPNI DONOS DELNICE

7.210.700

1.000

2.464

1.921

2.111

1.496

1.777

190

7.210.700

1.000

2.849

2.423

2.620

1.902

2.341

7.210.700

280

1.000

3.196

2.690

2.736

2.216

2.424

238

7.210.700

1.000

3.803

3.949

4.000

2.528

3.015

547

279

80

2.634

13.853

0,78

10,12

6,88

377

80

3.357

17.470

0,85

8,66

6,42

275

140

2.023

19.393

0,84

11,29

9,78

577

160

7.078

28.473

1,04

7,22

6,85

-9% 26% 11% 47%

4% 4% 6% 6%

-5% 30% 17% 53%

P / BV = te~aj ob koncu leta / knjigovodska vrednost delnice
P / E   = te~aj ob koncu leta  / ~isti dobi~ek na delnico
P / CF = te~aj ob koncu leta / denarni tok na delnico
kapitalski donos = porast te~aja v enem letu
dividendni donos = bruto dividenda / te~aj ob za~etku leta
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V letu 2001 se je najbolj spremenil dele` notranjih lastnikov, ki se je zmanj{al z 19 na 15%. Lastni{ki dele` 

poobla{~enih investicijskih dru`b se je zmanj{al za 2 odstotni to~ki, kar je delno posledica njihovega preoblikovanja 

v finan~ne dru`be, delno pa dejanskih prodaj. Podjetja so prodala okrog 70.000 delnic in svoj lastni{ki dele` 

zmanj{ala za 1 odstotno to~ko.
Finan~ne dru`be so pridobile 4% Intereuropinih delnic, kar je v manj{i meri posledica ̀ e omenjenega preoblikovanja 

PID-ov, v ve~ji meri pa dejanskih nakupov. 
Med finan~ne dru`be sodijo tudi tuje pravne osebe, ki so se v delni{ki knjigi prvi~ pojavile avgusta. Dele` tujcev 

v Intereuropi je bil konec leta 2001 1,98-odstoten.

* zajema tudi Kapitalsko dru`bo PPS

Lastni{ka struktura

Fizi~ne osebe

Finan~ne dru`be

KAD*

Zaposleni

Podjetja

SOD

PIDi 21%

15%

15%

7%

17%

11%

14%

Lastni{ka struktura delnic Intereurope d.d. na dan 31.12.2001

Dividenda
Skladno s srednjero~no strategijo namenjamo do 50% ustvarjenega ~istega dobi~ka poslovnega leta za izpla~ilo 

dividend, preostali del bo namenjen razvoju.
Leto{nja predlagana dividenda je 25% vi{ja od lanske, kar bo v bruto znesku 200 SIT, neto dividenda pa bo 

150 SIT. Le-ta je ni`ja od bruto zneska zaradi akontacije dohodnine, ki jo moramo po zakonu odvesti vsem 

delni~arjem z dividendo, vi{jo od pribli`no 18.000 SIT (8% povpre~ne pla~e v RS za predpretekli mesec). 

Upravi~enci do dividende
Do dividende so upravi~eni delni~arji, ki bodo v ~asu dveh delovnih dnevov po skup{~ini, t.j. 23.7.2002 vpisani v 

centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD kot lastniki delnic IEKG. To pomeni, da bodo dividendo dobili tisti, 

ki bodo imeli delnicedo dneva skup{~ine, oz. jih bodo kupili do tega dne. 22.7.2002 pa bo že prvi trgovalni dan, ko 

delni~arji ne bodo veè upravi~eni do dividende.

Cenovno ob~utljive informacije po novem na SEOnet-u
Spremenili smo mesto objave informacij, ki lahko ob~utno vplivajo na ceno delnice. Od aprila jih lahko najdete na 

spletnem naslovu http://seonet.ljse.si/, kjer borza nudi vlagateljem brezpla~no storitev SEOnet - Sistem 

elektronskega obve{~anja. Doslej smo te informacije objavljali v ~asniku Delo. 

Izpla~ilo dividende
Dividendo bomo tudi letos izpla~ali do konca avgusta na ban~ne ra~une. Novost pri leto{njem izpla~ilu bo 

posebna nakaznica, s katero bo lahko delni~ar svojo dividendo, ni`jo od 30.000 SIT, dobil izpla~ano v gotovini na 

vseh bankah v Republiki Sloveniji. Ostale delni~arje prosimo, da pazljivo preberejo dopis, s katerim jih bomo 

obvestili o izpla~ilu dividende, in naj nam pravo~asno sporo~ijo popravke pomanjkljivih ali napa~nih podatkov 

(ban~ni ra~uni, dav~ne {tevilke).



                                                    P O O B L A S T I L O

za glasovanje na 10. skup{~ini dru`be INTEREUROPA, Globalni logisti~ni servis, delni{ka dru`ba,
Koper, Vojkovo nabre`je 32,  sklicane za petek, 19.7.2002, ob 12. uri v veliki sejni dvorani poslovne
stavbe dru`be INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabre`je 32, IX. nadstropje, z naslednjim

                                                 d n e v n i m      r e d o m:

1. Otvoritev skup{~ine, ugotovitev sklep~nosti in izvolitev delovnih teles.
2. Predlo`itev letnega poro~ila uprave za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in poro~ila        
    nadzornega sveta k temu poro~ilu.
3. Sklepanje o razdelitvi bilan~nega dobi~ka in razre{nici upravi in nadzornemu svetu.
4. Dolocitev udele`be predsednika in ~lanov uprave ter predsednika in ~lanov nadzornega  sveta pri  
    dobi~ku dru`be.
5. Seznanitev skup{~ine z uskladitvijo ~lanstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu s to~ko                
    6.17 statuta dru`be.
6. Imenovanje revizorja.
7. Vpra{anja in pobude delni~arjev.

Podpisani (ime in priimek oz. delni~arjeva firma)___________________________________________________

EM[O/mati~na {tevilka__________________________________________________________________________

                                                          p o o b l a { ~ a m 

(Obkro`ite {tevilko samo pred enim izbranim poobla{~encem)

JO@ETA KRANJCA, EM[O 1212946500411,

RADOVANA VRABCA, EM[O 1911951500387,

da v mojem imenu uresni~uje glasovalno pravico iz vseh mojih delnic dru`be INTEREUROPA d.d. na 
zgoraj imenovani skup{~ini dru`be in na na~in, ozna~en na tem pooblastilu.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje te skup{~ine. Delni~ar ga lahko prekli~e, tudi tako, da
sam glasuje na skup{~ini.

Sklicatelj skup{~ine je Uprava dru`be INTEREUROPA d.d.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

Predlog sklepa k 1. to~ki dnevnega reda

Za predsednika skup{~ine izvolimo Rasta Plesni~arja, za ugotovitev sklep~nosti in izvedbo glasovanja 
po posamezni to~ki dnevnega reda pa kot pre{tevalca Natali Vol~i~ Ivani~ in  Mateja Okreti~a.
Skup{~ini bo prisostvovala povabljena notarka Nevenka Kova~i~. 
Na podlagi poro~ila pre{tevalcev glasov predsednik razglasi sklep~nost skup{~ine.

Delni~ar dajem poobla{~encu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji 
na~in:

                                                 ZA       PROTI              Podpis delni~arja:

^e delni~ar ne da navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, poobla{~enec glasuje ZA.



Predlog sklepa k 2. to~ki dnevnega reda

Skup{~ina se seznani z letnim poro~ilom uprave za poslovno leto 2001 in s poro~ilom nadzornega 
sveta z dne 6.5.2002 o sprejemu letnega poro~ila za poslovno leto 2001. 

Delni~ar dajem poobla{~encu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji 
na~in:

                                                 ZA       PROTI              Podpis delni~arja:

^e delni~ar ne da navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, poobla{~enec glasuje ZA.

Predlog sklepa k 3. to~ki dnevnega reda

1. Bilan~ni dobi~ek 7.863.098 tiso~ SIT, se razdeli tako, da:
    -se del ~istega dobi~ka leta 2001 v znesku 1.580.483 tiso~ SIT  nameni za izpla~ilo dividend 
     delni~arjem, v bruto znesku 200 SIT na delnico (izra~un upo{teva tudi izdajo 691.713 novih 
     delnic za prevzem dru`be STTC d.d., Maribor);
    -se del ~istega dobi~ka leta 2001 v znesku 54.546 tiso~ SIT nameni za udele`bo uprave in 
     nadzornega sveta dru`be pri dobi~ku dru`be;
    -preostali del bilan~nega dobi~ka v znesku 6.228.069 tiso~ SIT ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delni~arjem, ki bodo dne 23.7.2002 vpisani v delni{ko knjigo dru`be, vodene v 
centralnem registru pri KDD - Centralni klirin{ko depotni dru`bi d.d., Ljubljana. Dividenda se izpla~a 
do 31.8.2002. 

2. Skup{~ina potrdi razre{nico upravi in nadzornemu svetu dru`be za delo v poslovnem
    letu 2001.

Delni~ar dajem poobla{~encu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji 
na~in:

                                                 ZA       PROTI              Podpis delni~arja:

^e delni~ar ne da navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, poobla{~enec glasuje ZA.

Predlog sklepa k 4. to~ki dnevnega reda

1.Predsednik in ~lani uprave so udele`eni pri dobi~ku dru`be za leto 2001 v vi{ini 25% svojih
   prejetih bruto pla~ za leto 2001. 
2.Predsednik nadzornega sveta je udele`en pri dobi~ku dru`be v vi{ini 15% prejetih  bruto pla~ 
   predsednika uprave za leto 2001.
3.Vsak ~lan nadzornega sveta je udele`en pri dobi~ku dru`be v vi{ini 10% povpre~nih bruto pla~ 
   ~lanov uprave za leto 2001.

Pla~ilo se izvr{i v roku enega meseca po sprejemu tega sklepa. 

Delni~ar dajem poobla{~encu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji 
na~in:

                                                 ZA       PROTI              Podpis delni~arja:

^e delni~ar ne da navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, poobla{~enec glasuje ZA.



Predlog sklepa k 5. to~ki dnevnega reda

Skup{~ina je seznanjena s sklepom sveta delavcev dru`be INTEREUROPA d.d. {t. 70/2002-ag z dne 
3.6.2002, s katerim je odpoklicala ~lanico - predstavnico delavcev v nadzornem svetu dru`be gospo 
Biserko @ibert.
Na podlagi navedenega skup{~ina ugotavlja, da so ~lani - predstavniki delavcev v nadzornem svetu 
dru`be naslednji:

1. Zoran Klampfer
2. Ivanka Parovel
3. Marina Rus

Delni~ar dajem poobla{~encu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji 
na~in:

                                                 ZA       PROTI              Podpis delni~arja:

^e delni~ar ne da navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, poobla{~enec glasuje ZA.

Predlog sklepa k 6. to~ki dnevnega reda

Za poslovno leto 2002 se za revizorja imenuje poobla{~ena dru`ba RFR ERNST & YOUNG d.o.o., 
Ljubljana.

Delni~ar dajem poobla{~encu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji 
na~in:

                                                 ZA       PROTI              Podpis delni~arja:

^e delni~ar ne da navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, poobla{~enec glasuje ZA.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih: 

^e bodo na skup{~ini podani nasprotni predlogi za glasovanje, delni~ar poobla{~am poobla{~enca,
da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.

                                                DA       NE                   Podpis delni~arja:

Opozorilo: ^e delni~ar ne bo obkro`il ni~esar ali ~e bo obkro`il NE,  poobla{~enec o nasprotnih 
predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Datum izdaje pooblastila:   ________________________________________
                                          (Vpisati datum, ko delni~ar podpi{e pooblastilo.)

Podpis delni~arja:  ________________________________________________

Naslov, telefon oz. fax, na katerem lahko delni~ar dobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila:

naslov: INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabre`je {t. 32, 6504 Koper
tel.: 05 664 12 54, gospa Dina Podgornik
fax: 05 664 12 73
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Razvojni na~rt do leta 2005

V koncernu smo v letu 2001 za~eli uresni~evati strate{ki razvojni na~rt do leta 2005, ki zajema naslednja klju~na 

podro~ja: 
   -strategijo razvoja na doma~em in tujih trgih, 
   -reorganizacijo in razvoj strate{kih poslovnih podro~ij, 
   -kadrovsko politiko in razvoj pla~nega sistema, 
   -strate{ko povezovanje in dolgoro~na partnerstva. 

Cilji koncerna do leta 2005:

5,3%

6,2%

12,8%

6,4%

2.404

Povpre~na realna rast prihodkov v letih 2000/2005

Povpre~na realna rast sredstev v letih 2000/2005

Bruto donosnost kapitala leta 2005

Bruto donosnost sredstev leta 2005

[tevilo zaposlenih leta 2005

Strategije doseganja ciljev so predvsem usmerjene v:

   -prera{~anje koncerna v vodilnega ponudnika logisti~nih storitev v jugovzhodni Evropi ter srednje velikega
    ponudnika v Evropi;
   -vzpostavitev lastne poslovne mre`e v srednji in jugovzhodni Evropi;
   -razvoj lastnih kadrov in pridobivanje novih kot nosilcev ve~je kakovosti logisti~nih storitev;
   -zagotavljanje dolgoro~ne rasti in finan~ne stabilnosti koncerna;
   -priprave slovenskih enot koncerna na vstop v Evropsko unijo in prenos izku{enj na povezane dru`be.

Rezultati poslovanja v letu 2001

V koncernu Intereuropa smo v letu 2001 dosegli ve~ kot 36 mrd SIT kosmatega donosa iz poslovanja, kar je 10% 

ve~ kot leta 2000. V primerjavi z na~rtovanim smo dosegli za odstotek bolj{i rezultat in tako sledili za~rtani rasti, 

opredeljeni v Razvojnem na~rtu. Leto 2001 ocenjujemo kot uspe{no. Med pozitivnimi dejavniki velja omeniti {iritev 

mre`e, 9-odstotno rast produktivnosti in 12-odstotno rast dodane vrednosti na zaposlenega.

Rast temeljnih finan~nih kazalcev poslovanja
Temeljni finan~ni kazalci poslovanja so po skromni rasti ali celo upadanju v letu 2000 ponovno dobri, saj bele`ijo rast 

v primerjavi z letoma 2000 in 1999. [e posebej velja omeniti ~isto donosnost kapitala, ki zna{a na nivoju koncerna 

18% in 9,2-odstotno ~isto donosnost sredstev.

Pove~anje kapitala in stalnih sredstev
Kapital koncerna se je pove~al za 18%, prav tako je narasel njegov dele` v virih financiranja in dosegel raven 

63%. Podobno gibanje zasledimo pri stalnih sredstvih. Visok dele` kapitala in stalnih sredstev nedvomno 

zagotavlja stabilnost in omogo~a varnost v poslovanju.
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Posamezni podatki iz izkaza uspeha

* Kosmati donos iz poslovanja v letu 1998 ni bil prikazan po bruto na~elu.

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

01/00

01/00

Kosmati donos iz poslovanja*

Donosnost kapitala

v tiso~ih tolarjev

v tiso~ih tolarjev

Prihodki iz poslovanja

Donosnost sredstev

Dobi~ek iz poslovanja

Produktivnost - v tiso~ SIT

Celotni dobi~ek

Dobi~konosnost

^isti dobi~ek poslovnega leta

Dodana vrednost

13.181.815

6,1%

856.310

1.487.222

1.409.027

7.474.107

27.194.928

11,8%9%

15.491.724

6,5%

1.398.321

13.666

2.399.129

7,7%

2.084.742

9.029.208

33.204.218

10%

17.933.185

5,1%

1.497.736

16.474

2.567.096

6,1%

2.015.147

10.317.169

36.543.138

18%

110

181

20.066.884

9,2%

112

180

1.760.326

17.957

118

109

4.694.273

11,2%

183

185

4.098.752 203

11.634.113 113

Nekateri kazalniki uspe{nosti

donosnost kapitala: ~isti dobi~ek / kapital
donosnost sredstev: ~isti dobi~ek / (stalna + gibljiva sredstva)
produktivnost: kosmati donos iz poslovanja / {tevilo zaposlenih
dobi~konosnost: ~isti dobi~ek / kosmati donos iz poslovanja

Prodajni rezultati nad na~rtovanimi
V letu 2001 smo presegli zastavljene prodajne cilje. Ustvarili smo 20,055 mrd SIT prihodkov iz poslovanja, 13% 

ve~ kot v letu poprej in za odstotek ve~ od na~rtovanega. Najve~ji del prihodkov smo ustvarili z blagovnimi tokovi z 

dr`avami, ki so tudi najve~je slovenske zunanjetrgovinske partnerice. 
Prodaja povezanih dru`b v tujini je bila za 13% ve~ja od na~rtovane in kar za 23% ve~ja kot v letu prej.  

 Struktura prihodkov v letu 2001 

15.775.013

2001

4.280.189

20.055.202

Intereuropa d.d.

Povezane dru`be

Skupaj koncern

Struktura prihodkov koncerna Intereuropa v letu 2001

Intereuropa d.d.

Intereuropa d.d.

79%

Povezane dru`bePovezane dru`be

21%
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Najbolj uspe{ni podro~ji {pedicije in logistike
Na poslovnih podro~jih {pedicije in logistike smo v letu 2001 dosegli najve~ ali 59,4% prihodkov in presegli 

na~rte. Cestni in `elezni{ki promet ter ostale storitve so prinesli 40,6% prihodkov. 

 Struktura prihodkov koncerna Intereuropa po sklopih storitev

Prihodki iz poslovanja koncerna Intereuropa v letu 2001 in primerjava z letom 2000
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[tiri poslovna podro~ja presegla na~rte
Prihodki vseh {estih novooblikovanih podro~ij so bili za 5 do 31% ve~ji od rezultatov v letu 2000 in so pri {tirih 

tudi presegli na~rte. Prodaja drugih storitev, ki v strukturi prihodkov predstavljajo najmanj{i dele`, je upadla 

za 15%, vendar je bila kljub temu nad na~rtovano vrednostjo. 
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Prihodki iz poslovanja koncerna Intereuropa v letu 2001 in primerjava z letom 2000 in s planom
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Uvedli politiko celovite kakovosti poslovanja 

V preteklem letu smo izvedli revizijo politike kakovosti in jo na novo opredelili kot politiko celovite kakovosti 
poslovanja. Prek nje ̀ elimo spodbuditi prenos znanja v dru`bah koncerna, poenotiti notranje standarde elementov 
kakovosti ter vzpostaviti pogoje za enakomeren razvoj vseh dru`b. @e pridobljeni standard kakovosti ISO 
9002:1994 bomo v letu 2002 uvedli v zagreb{ko družbo Intereuropa, logisti~ke usluge d.o.o., obenem bomo 
pristopili k uvajanju novega standarda kakovosti ISO 9001:2000 in okoljskega standarda ISO 14001:1996. 



Znanje zaposlenih je osnova kakovosti 
V letu 2001 smo na kadrovskem podro~ju nadaljevali dejavnosti v smereh konceptualizacije sistema razvoja 
kadrov, usposabljanja za potrebe logisti~nega prestrukturiranja in temeljnih aktivnosti za postavitev novega 
modela nagrajevanja in vodenja s cilji. Identificirali smo klju~ne kadre s potencialom za nadaljnji razvoj, skoraj 
polovico zaposlenih smo vklju~ili v usposabljanja in izpopolnjevanja, zaklju~ili smo drugo {olo poslovne logistike. 
Za~eli smo proces uvajanja novega pla~nega sistema v mati~ni dru`bi, ki prina{a nov na~in nagrajevanja. 
Izobrazbena struktura zaposlenih se je izbolj{ala. Dele` visoko strokovnega kadra se je pove~al za 2.2%. Vi{je in 
visoko izobra`enih delavcev je v koncernu 23.2%. [tevilo zaposlenih je po nakupu novih dru`b ve~je za 6%. 
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Sklic skup{~ine dru`be Intereuropa d.d.

V skladu s to~ko 6.30 statuta dru`be INTEREUROPA d.d. sklicujemo 10. skup{~ino dru`be INTEREUROPA, 
Globalni logisti~ni servis, delni{ka dru`ba s sede`em v Kopru, Vojkovo nabre`je 32, ki bo  

v petek, 19. julija 2002, ob 12. uri

v veliki sejni dvorani poslovne stavbe dru`be INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabre`je 32, IX. nadstropje, z 
naslednjim

d n e v n i m      r e d o m:

1. Otvoritev skup{~ine, ugotovitev sklep~nosti in izvolitev delovnih teles.
2. Predlo`itev letnega poro~ila uprave za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in poro~ila nadzornega sveta
    k temu poro~ilu.
3. Sklepanje o razdelitvi bilan~nega dobi~ka in razre{nici upravi in nadzornemu svetu.
4. Dolo~itev udele`be predsednika in ~lanov uprave ter predsednika in ~lanov nadzornega sveta pri dobi~ku dru`be. 
5. Seznanitev skup{~ine z uskladitvijo ~lanstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu s to~ko 6.17 statuta 
    dru`be.
6.Imenovanje revizorja.
7. Vpra{anja in pobude delni~arjev.

K 1., 2., 3. in 4. to~ki dnevnega reda predlagata sklepe uprava in nadzorni svet dru`be, k 6. to~ki dnevnega reda
pa samo nadzorni svet.

Predlog sklepa k 1. to~ki 

Za predsednika skup{~ine izvolimo Rasta Plesni~arja, za ugotovitev sklep~nosti in izvedbo glasovanja po 
posamezni to~ki dnevnega reda pa kot pre{tevalca Natali Vol~i~ Ivani~ in  Mateja Okreti~a.

Skup{~ini bo prisostvovala povabljena notarka Nevenka Kova~i~. 

Na podlagi poro~ila pre{tevalcev glasov predsednik razglasi sklep~nost skup{~ine.

Predlog sklepa k 2. to~ki 

Skup{~ina se seznani z letnim poro~ilom uprave za poslovno leto 2001 in s poroèilom nadzornega sveta z dne 
6.5.2002 o sprejemu letnega poroèila za poslovno leto 2001. 

Predlog sklepa k 3. to~ki 
 
1. Bilan~ni dobi~ek 7.863.098 tiso~ SIT, se razdeli tako, da:

   -se del ~istega dobi~ka leta 2001 v znesku 1.580.483 tiso~ SIT  nameni za izpla~ilo dividend delni~arjem, v 
    bruto znesku 200 SIT na delnico (izra~un upo{teva tudi izdajo 691.713 novih delnic za prevzem dru`be
    STTC, d.d., Maribor);
   -se del ~istega dobi~ka leta 2001 v znesku 54.546 tiso~ SIT  nameni za udele`bo uprave in nadzornega sveta 
    dru`be pri dobi~ku dru`be;
   -preostali del bilan~nega dobi~ka v znesku 6.228.069 tiso~ SIT ostane nerazporejen.
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Gradivo za skup{~ino s predlogi sklepov za vse to~ke dnevnega reda je delni~arjem na vpogled v tajni{tvu uprave na 
sede`u dru`be v Kopru, Vojkovo nabre`je 32, VIII. nadstropje, vsak delavnik od 9. do 12. ure od 13.6.2002 do 
18.7.2002. 

Na skup{~ini se odlo~a o objavljenih predlogih sklepov po posameznih to~kah dnevnega reda. 

Vsak nasprotni predlog delni~arjev k predlogom teh sklepov mora biti pisno obrazlo`en in vlo`en v enem tednu po 
objavi tega sklica v tajni{tvu uprave na sede`u dru`be v Kopru, Vojkovo nabre`je 32, VIII. nadstropje.

Pravico udele`be in uresni~evanja glasovalne pravice na skup{~ini imajo le delni~arji, vpisani v delni{ko knjigo 
dru`be, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirin{ko depotni dru`bi, d.d., Ljubljana, njihovi 
poobla{~enci ali zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skup{~ino pisno prijavijo svojo udele`bo v tajni{tvu uprave na 
sede`u dru`be v Kopru, Vojkovo nabre`je 32, VIII. nadstropje. Delni~arjev poobla{~enec mora prilo`iti tudi 
pooblastilo.

Pisno pooblastilo mora vsebovati splo{ne podatke: za fizi~ne osebe ime in priimek, naslov pooblastitelja in 
poobla{~enca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;  za pravne osebe pa ime in priimek, naslov poobla{~enca in 
firme, sede`, podpis in ̀ ig pooblastitelja. 

Vsaka delnica daje delni~arju en glas.

Dvorana, v kateri bo potekala skup{~ina, bo odprta 60 minut pred za~etkom zasedanja; v tem ~asu bodo delili 
glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). ̂ e skup{~ina ne bo sklep~na, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 
19.7.2002 ob 13. uri v isti dvorani. Skup{~ina bo takrat veljavno odlo~ala ne glede na vi{ino zastopanega 
osnovnega kapitala. 

Vljudno vabljeni!

Predlog sklepa k 5. to~ki  

Skup{~ina je seznanjena s sklepom sveta delavcev dru`be INTEREUROPA d.d. {t. 70/2002-ag z dne 3.6.2002, s 
katerim je odpoklicala ~lanico - predstavnico delavcev v nadzornem svetu dru`be gospo Biserko @ibert.

Na podlagi navedenega skup{~ina ugotavlja, da so ~lani - predstavniki delavcev v nadzornem svetu dru`be 
naslednji:
-Zoran Klampfer
-Ivanka Parovel
-Marina Rus

Predlog sklepa k 6. to~ki  

Za poslovno leto 2002 se za revizorja imenuje poobla{~ena dru`ba RFR ERNST & YOUNG, d.o.o., Ljubljana.

Dividenda pripada delni~arjem, ki bodo dne 23.7.2002 vpisani v delni{ko knjigo dru`be, vodene v centralnem
registru pri KDD - Centralni klirin{ko depotni dru`bi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izpla~a do 31.8.2002. 

2. Skup{~ina potrdi razre{nico upravi in nadzornemu svetu dru`be za delo v poslovnem letu 2001.

Predlog sklepa k 4. to~ki 

1. Predsednik in ~lani uprave so udele`eni pri dobi~ku dru`be za leto 2001 v vi{ini 25% svojih prejetih bruto pla~ za 
    leto 2001. 
2. Predsednik nadzornega sveta je udele`en pri dobi~ku dru`be v vi{ini 15% prejetih  bruto pla~ predsednika uprave 
    za leto 2001.
3. Vsak ~lan nadzornega sveta je udele`en pri dobi~ku dru`be v vi{ini  10% povpre~nih bruto pla~ ~lanov uprave za 
    leto 2001.

Pla~ilo se izvr{i v roku enega meseca po sprejemu tega sklepa. 

INTEREUROPA d.d.,
Jo`e Kranjc, univ. dipl. prav.,

predsednik uprave
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