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Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so 
se tudi za nas spremenila pravila igre. 
Prihod novih konkurentov je od nas 
terjal veliko domiselnosti, prilagajanja 
in hitrih odloËitev. Ohranjanje trænih 
deleæev, ponekod pa celo njihovo 
poveËanje, so neizpodbiten dokaz, da se 
lahko kosamo tudi z najveËjimi.

V preteklem letu se je zakljuËil tudi 
Razvojni naËrt do leta �006. Ta se 
je zakljuËil celo nad priËakovanji, saj 
smo obdobje konËali s 7,6-odstotno 
povpreËno letno rastjo prodaje in 
11,8-odstotno povpreËno  letno Ëisto 
donosnostjo kapitala. Ti rezultati 
ne potrjujejo le pravilnih poslovnih 
odloËitev, temveË govorijo tudi o 

neomajni usmerjenosti koncerna v rast 
in o predanosti zaposlenih pri izvajanju 
nalog.

Upamo si trditi, da bo koncern 
Intereuropa tudi v prihodnje uspeπno 
uresniËeval Vizijo in strategijo za 
obdobje �006-�011, ne glede na ovire, ki 
nas Ëakajo. 

Vam, spoπtovani delniËar, pa se 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje in 
vero v neizËrpen potencial koncerna 
in njegovih zaposlenih. To je naπ 
najveËji kapital in dobra popotnica za 
prihodnost.

mag. Andrej Lovπin
predsednik uprave

Pismo delniËarjem

Spoπtovani delniËar!

Kot vsa leta poprej smo se tudi v letu 2005 spopadali z razliËnimi izzivi. 
Najsi gre za spremembe na træiπËu ali za notranje prestrukturiranje, na 
vse smo se dobro pripravili in dokazali, da smo kot koncern sposobni 
uresniËevati tudi najdrznejπe poslovne cilje.
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Nekaj misli predsednika uprave
''Veliko za nami, πe veË pred nami!''

Ustvarjene Ëiste 
prihodke od prodaje 
ocenjujemo kot dober 
poslovni rezultat.

Strateπki cilji za 
obdobje 2006-2011 
so ambiciozni, toda 
uresniËljivi.

Agresivnejπi prodajni 
nastop je poleg 
konkurenËnosti na 
domaËem in tujih 
trgih nujen za rast 
naπega koncerna.

NajveËji deleæ v strukturi realizacije 
koncerna Intereuropa zavzema 
kopenski promet z 5� odstotki. Koncern 
Intereuropa je v lanskem letu tako 
poveËal Ëiste prihodke od prodaje na 
zaposlenega in dodano vrednost na 
zaposlenega.

Ofenzivna strategija razvoja
Pred nami so velike priloænosti, ki jih 
lahko izkoristimo le z brezhibnim 
izvajanjem poslovnih naËrtov. Prav 
slednje je glavno vodilo nove uprave.
Glavna naloga nove uprave je bila 
izdelava in poenotenje nove Vizije in 
strategije koncerna Intereuropa ter 
izdelava naËrta poslovanja za leto �006, 
ki je obenem del srednjeroËnega plana 
za mandatno obdobje �006-�011. 
Cilje, ki so zapisani v Viziji in strategiji 
razvoja koncerna Intereuropa za 
obdobje �006-�011, bo Intereuropa 
dosegla s konsolidacijo, πirjenjem in 
utrditvijo pozicije na slovenskem trgu 
logistiËnih storitev. Svojo poslovno 
mreæo bo zaokroæila v dræavah 
Balkanskega polotoka, in sicer v 
Romuniji, Bolgariji, na Kosovu, v »rni 
gori in Albaniji. Prav tako bo tudi na 
ostalih trgih, kjer je koncern æe prisoten 
s svojimi odvisnimi druæbami, razπirila 
svojo poslovno mreæo (Rusija, Ukrajina, 
Srbija in »rna gora) ter hkrati z novimi 
poslovno-logistiËnimi projekti prodrla 
na trge Srednje in Daljne Azije. 

V naËrtu opredeljeni strateπki cilji za 
obdobje �006-�011 so naslednji:
1.  Intereuropa d.d. bo pridobila nove 

posle, zadræala obstojeËe in izboljπala 
poslovni rezultat.

�.  Intereuropa d.d. bo najuspeπnejπe 
logistiËno podjetje v jugovzhodni 
Evropi.

�.  Intereuropa d.d. bo zagotavljala 
celovito logistiËno storitev.

4.  Intereuropa d.d. bo postala evropska 
blagovna znamka.

5.  Intereuropa d.d. bo vlagala v 
infrastrukturo in tehnoloπki razvoj.

6.  Intereuropa d.d. bo skupaj z Luko 
Koper d.d. in Holdingom Slovenske 
æeleznice formirala globalni logistiËni 
center. 

 
Glavni in dopolnilni strateπki cilji so 
podprti tudi s konkretnimi πtevilkami, ki 
so za leto �006 naslednji: 4,9-odstoten 
Ëisti donos kapitala, 6,7-odstotna letna 
rast prodaje, kar pomeni, da bo koncern 
v letu �006 dosegel skoraj 5� milijard 
tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje 
in 6,4-odstotno letno rast dodane 
vrednosti na zaposlenega. 

Poslovna politika koncerna Intereuropa 
bo temeljila na ofenzivni strategiji in 
na strategiji rasti. Agresivnejπi prodajni 
nastop je poleg konkurenËnosti na 
domaËem in tujih trgih namreË nujen 
za rast naπega koncerna. 

Za koncern Intereuropa je bilo preteklo poslovno leto uspeπno, saj je 
ustvaril 49,5 milijarde tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje. Ustvarjene 
Ëiste prihodke od prodaje ocenjujemo kot dober poslovni rezultat v 
primerjavi s podatki iz leta 2004, saj je poslovno leto 2004 vkljuËevalo πe 
πtirimeseËne prihodke iz naslova carinskih storitev, ko so te predstavljale 
kar 13 odstotkov v strukturi celotnih prihodkov. 
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Reorganizacija 
poslovanja bo prinesla 
veËjo uËinkovitost, 
konkurenËnost 
in preglednost  
poslovanja.

Naπ cilj je zadovoljen 
kupec.

S projekti æelimo 
uËinkoviteje 
povezati slovensko 
gospodarstvo.

Za dvig konkurenËnosti, hitrejπo rast 
koncerna in poveËanje prodaje na 
obstojeËih in novih trgih bo Intereuropa 
nadgradila in posodobila prodajno 
ter marketinπko funkcijo, posodobila 
informacijski sistem za podporo 
prodajno-operativnim procesom ter 
izpopolnila obstojeËe storitve in razvila 
nove. Asortiman storitev druæbe bo 
osredotoËen na tri kljuËna poslovna 
podroËja: kopenski promet, logistiËne 
reπitve in medcelinski promet. 
Podporne carinske storitve in najemi 
pa bodo zaokroæili ponudbo celovitih 
logistiËnih reπitev. 

Reorganizacija poslovanja 
V okviru Intereurope, predvsem matiËne 
druæbe, v Sloveniji izvajamo reorganizacijo, 
s katero se bo poslovanje razdelilo na 
posamezne divizije. Prva bo divizija 
kopenskega prometa, druga bo divizija 
terminalskih storitev in tretja bo divizija 
medcelinskega prometa. Vse tri divizije 
bodo imele v Sloveniji enak pomen. 

Divizijska organiziranost se bo 
postopoma prenaπala in vzpostavljala 
tudi v povezanih druæbah. To bo vplivalo 
na veËjo uËinkovitost upravljanja 
in doseganje ekonomije obsega na 
koncernski ravni. Gospodarske druæbe, 
ki so v drugih dræavah, se bodo zaradi 
specifike dejavnosti razvijale tako, kot 
zahtevajo trgi v teh dræavah. Druæbe, ki 
jih ima Intereuropa v dræavah srednje 
in jugovzhodne Evrope ter v Rusiji in 
Ukrajini in bodoËe druæbe v dræavah 
Srednje Azije se bodo razvijale v 
skladu z znaËilnostmi trgov in potreb 
gospodarstev na teh trgih ob podpori 
matiËne druæbe. 

Temeljne usmeritve
Osnovna dejavnost korporacije πe 
naprej ostaja zagotavljanje globalnih 
celovitih logistiËnih storitev. Navzven 
bo Intereuropa kot logistiËna 
korporacija te logistiËne storitve nudila 
v celoti, navznoter pa bo poudarek 
predvsem na pridobivanju poslov, 
prodaji in organizaciji izpeljave poslov. 
Pri organizaciji izpeljave poslov bodo 
sodelovale tudi druge gospodarske 
druæbe, ki so v nekaterih segmentih 
logistike bolj specializirane kot 
Intereuropa. Naπ cilj je torej zadovoljen 
konËni kupec.

Po konsolidaciji poslovanja Intereurope 
v Sloveniji bomo to nadaljevali na 
obstojeËih trgih, kjer bomo izvajali 
podobno ofenzivno politiko, in bomo 
vodilnim slovenskim podjetjem, ki 
πirijo dejavnost na nove trge, in drugim 
podjetjem ponudili celovite logistiËne 
storitve. Nato se bomo πe bolj usmerili 
na trge jugovzhodne Evrope ter tako 
zaokroæili naπo prodajno mreæo na tem 
obmoËju. Hkrati se bomo postopoma 
πirili na trge Srednje in Daljne Azije.
Pri tem bomo vzpostavili æe omenjeno 
projektno povezavo med slovenskimi 
podjetji in gospodarskimi druæbami, ki 
se ukvarjajo z logistiËnimi storitvami. 
Gre za odprte projekte, s katerimi 
bomo skuπali povezati deleæ slovenskih 
logistiËnih kapacitet in zagotovili veËjo 
pretoËnost blaga prek Slovenije v vseh 
smereh. Pripravili bomo tudi pobudo 
za formiranje “globalnega logistiËnega 
centra«, ki bi s ciljem organiziranega 
nastopanja na globalnem trgu 
logistiËnih storitev Intereuropo 
projektno povezoval z Luko Koper in 
Slovenskimi æeleznicami.
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Uprava druæbe
V Kopru,  ��. 5. �006

Na podlagi toËke 6.�0 Statuta druæbe 
INTEREUROPA d.d. sklicuje uprava 
druæbe 

15. skupπËino druæbe INTEREUROPA, 
Globalni logistiËni servis, delniπka 
druæba s sedeæem v Kopru, Vojkovo 
nabreæje ��, ki bo

v petek, 7. julija 2006, ob 
12. uri

v veliki sejni dvorani poslovne stavbe 
druæbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, 
Vojkovo nabreæje ��, IX. nadstropje, z 
naslednjim

dnevnim redom:

1.  Otvoritev skupπËine, ugotovitev 
sklepËnosti in izvolitev delovnih teles 
skupπËine

Uprava in nadzorni svet predlagata 
skupπËini sprejem naslednjega sklepa:

-  Za predsednika skupπËine se izvoli  
g. Joæe Kranjc

-  Za ugotovitev sklepËnosti in izvedbo 
glasovanja po posameznih toËkah 
dnevnega reda se kot preπtevalca 
izvolita g. Aleπ ©travs in ga. Milena 
Kalc.

Seji skupπËine bo prisostvovala vabljena 
notarka ga. Nevenka KovaËiË. 

Na podlagi poroËila preπtevalcev 
glasov predsednik razglasi sklepËnost 
skupπËine.

2.  Predloæitev letnega poroËila za 
poslovno leto 2005 z mnenjem 
revizorja in pisnega poroËila 
nadzornega sveta k letnemu poroËilu

 
Uprava in nadzorni svet predlagata 
skupπËini sprejem naslednjega sklepa:

SkupπËina se je seznanila in sprejema 
letno poroËilo za poslovno leto �005 s 
pisnim poroËilom nadzornega sveta o 
naËinu in obsegu preverjanja vodenja 
druæbe v preteklem poslovnem letu, 
ki ga je skladno z �8�. Ëlenom ZGD-1 
predloæil nadzorni svet in s katerim 
obveπËa skupπËino, da je brez pripomb 
potrdil letno poroËilo za leto �005. 

3.  Sklepanje o uporabi bilanËnega 
dobiËka in podelitvi razreπnice upravi 
in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata 
skupπËini sprejem naslednjega sklepa:

1.  BilanËni dobiËek v viπini 1�.557.79� 
tisoË SIT se uporabi tako, da: 

·  se za izplaËilo dividend delniËarjem, 
imetnikom navadnih prosto 
prenosljivih imenskih delnic, v bruto 
viπini �50 SIT na delnico nameni 
1.975.60� tisoË SIT;

-  se za izplaËilo dividend uporabi 
celoten preneseni Ëisti dobiËek iz 
let 1999 in �000 v viπini 1.959.016 
tisoË SIT in del prenesenega Ëistega 
dobiËka iz leta �001 v viπini 16.587 
tisoË SIT.

·  Preostali del bilanËnega dobiËka 
v viπini 10.58�.190 tisoË SIT ostane 
nerazporejen.

Sklic skupπËine
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�.  SkupπËina potrjuje in odobri delo 
uprave in nadzornega sveta druæbe 
Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
�005 ter jima podeli razreπnico za 
delo v poslovnem letu �005. 

�.  Dividenda pripada delniËarjem, 
ki bodo na dan 11. 7. �006 vpisani 
v delniπko knjigo, ki se vodi v 
centralnem registru pri KDD - 
Centralni klirinπko depotni druæbi, 
d.d., Ljubljana. Dividenda se izplaËa 
do �1. 8. �006.

4.  Spremembe in dopolnitve statuta 
druæbe

Uprava in nadzorni svet predlagata 
skupπËini druæbe, da na podlagi 
18�., �9�. in ��9. Ëlena Zakona o 
gospodarskih druæbah (ZGD-1) ter toËke 
6.�7 Statuta sprejme naslednje sklepe, 
vezane na spremembo in dopolnitev 
Statuta druæbe Intereuropa d.d. v 
toËkah �.1.,�.1.,6.�6 in 9.1.:

Sklep πt. 1

ToËka �.1. Statuta druæbe se dopolni 
tako, da se doda prvi odstavek, ki se 
glasi:
�.1. (dva.ena) Druæba in v koncern 
povezane druæbe opravljajo pridobitno 
dejavnost z osnovnim ciljem 
maksimirati vrednost druæbe. 

Sklep πt. 2

ToËka �.1. Statuta druæbe se spremeni  
tako, da se glasi:
�.1. (tri.ena) Osnovni kapital druæbe 
je 7.90�.41�.000,00 SIT (z besedo: 
sedem milijard devetsto dva milijona 
πtiristo trinajst tisoË) in je razdeljen na 

7.90�.41� (z besedo: sedem milijonov 
devetstodva tisoË πtiristotrinajst) 
navadnih, prosto prenosljivih kosovnih 
delnic. 

Vsaka kosovna delnica ima enak deleæ 
in pripadajoË znesek v osnovnem 
kapitalu druæbe. Deleæ posamezne 
kosovne delnice v osnovnem kapitalu 
druæbe se doloËa glede na πtevilo 
izdanih kosovnih delnic. Kosovne 
delnice so nedeljive. 

Navadne kosovne delnice dajejo 
njihovim imetnikom:
-  pravico do udeleæbe pri upravljanju 

druæbe,
-  pravico do dela dobiËka (dividenda) in
-  pravico do ustreznega dela 

preostalega premoæenja po likvidaciji 
ali steËaju druæbe.

Sklep πt. 3

ToËka 6.�6 Statuta druæbe se spremeni 
tako, da se glasi:
6.�6 (πest.πestindvajset) »lanom 
nadzornega sveta pripada za udeleæbo 
na sejah in za pripravo nanje sejnina, ki 
jo doloËi skupπËina.
»lanom nadzornega sveta in Ëlanom 
komisij se za njihovo delo zagotovi tudi 
plaËilo in sicer:

-  Ëlanu nadzornega sveta v meseËnem 
bruto znesku 1.000,00 EUR (z besedo: 
tisoË evrov),

-  predsedniku nadzornega sveta v 
meseËnem bruto znesku �.000,00 
EUR (z besedo: dva tisoË evrov),

-  plaËilo Ëlanom komisij v viπini 60% 
plaËila za opravljanje funkcije Ëlana 
nadzornega sveta.
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SkupπËina druæbe lahko spremeni 
zneske iz prejπnjega odstavka z 
navadno veËino glasov.

Sklep πt. 4

ToËka 9.1. Statuta druæbe se spremeni 
tako, da se glasi:
9.1. (devet.ena) »e posebni predpisi 
ali ta Statut ne doloËajo drugaËe, se 
podatki ali sporoËila druæbe, za katere 
je doloËena dolænost njihove javne 
objave, objavljajo na elektronski naËin 
prek borznoinformacijskega sistema 
SEO-net in na spletni strani druæbe 
najmanj 7 (z besedo: sedem) dni, vendar 
πele po javni objavi v elektronski obliki 
prek borznoinformacijskega sistema 
SEO-net.

Sklep πt. 5

Na podlagi sprejetih sklepov sprememb 
Statuta druæbe se sprejme Ëistopis 
Statuta druæbe. 

5.  Sklepanje o izdaji pooblastila 
nadzornemu svetu, da v Statutu 
druæbe vsebovane zneske osnovnega 
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe 
evra preraËuna v EUR-e po teËaju 
zamenjave

Uprava in nadzorni svet na podlagi �. 
odstavka �98. Ëlena ZGD-1 predlagata 
skupπËini druæbe sprejem naslednjega 
sklepa:

SkupπËina druæbe INTEREUROPA, 
Globalni logistiËni servis, delniπka 
druæba, na podlagi 694. Ëlena ZGD-1 
pooblaπËa nadzorni svet druæbe, da 
v Statutu druæbe vsebovani znesek 
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem 

uvedbe evra preraËuna v EUR-e, po 
teËaju zamenjave, ter uskladi besedilo 
statuta druæbe v toËki �.1. - znesek 
osnovnega kapitala v EUR.

6.  Spremembe Poslovnika o delu 
skupπËine

Uprava in nadzorni svet predlagata 
skupπËini sprejem naslednjega sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe 
Poslovnika o delu skupπËine, kot sledi:

1.  Preambula Poslovnika o delu 
skupπËine se spremeni tako, da se 
glasi: “Na podlagi toËke 6.41 Statuta 
druæbe INTEREUROPA, Globalni 
logistiËni servis, delniπka druæba, s 
sedeæem v Kopru, Vojkovo nabreæje 
��, je skupπËina druæbe sprejela.”

�.  Spremeni se 7. Ëlen Poslovnika o delu 
skupπËine, tako da se glasi: “Uprava 
objavi sklic skupπËine v skladu z 
doloËili Statuta, celotno besedilo 
sklica, s predlogi sklepov, pogojev za 
udeleæbo ter gradivi, pa uvrsti tudi na 
spletno stran druæbe.”

�.  Sprejme se Ëistopis Poslovnika o delu 
skupπËine s sprejetimi spremembami.

7.  Imenovanje pooblaπËene revizijske 
druæbe za leto 2006

Nadzorni svet predlaga skupπËini 
sprejem naslednjega sklepa:

Za poslovno leto �006 se za revizorja 
druæbe imenuje revizijsko hiπo 
Deloitte&Touche revizija d.o.o., 
Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
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8.  Seznanitev skupπËine o imenovanju 
Ëlanov nadzornega sveta - 
predstavnikov zaposlenih

V nadzorni svet druæbe Intereuropa 
d.d. so bili s sklepom sveta delavcev 
dne 17. 11. �005 izvoljeni naslednji 
Ëlani nadzornega sveta - predstavniki 
zaposlenih: g. Vinko Rebula, ga. Zlatka 
»retnik in ga. Nevija PeËar. Mandat 
novoizvoljenih Ëlanov nadzornega sveta 
traja od 18. 11. �005 do 18. 11. �009.

***

Gradivo za skupπËino s predlogi sklepov 
za vse toËke dnevnega reda, vkljuËno z 
besedilom letnega poroËila za leto �005, 
mnenjem revizorja, pisnim poroËilom 
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 
letnega poroËila ter s predlogi sprememb 
Statuta in Poslovnika o delu skupπËine 
s Ëistopisom besedila obeh aktov je 
delniËarjem na vpogled v tajniπtvu uprave 
na sedeæu druæbe v Kopru, Vojkovo 
nabreæje ��, VIII. nadstropje, vsak delavnik 
od 9. do 1�. ure, od 6. 6. �006 do 6. 7. 
�006.
Dnevni red s predlogi in utemeljitvami 
sklepov ter gradivo so poleg objave na 
borzno informacijskem sistemu SEO-net 
delniËarjem dostopni tudi na spletni 
strani druæbe.

Predlogi delniËarjev
Vsak nasprotni predlog delniËarjev k 
predlogom sklepov po posameznih toËkah 
dnevnega reda mora biti podan v pisni 
obliki ter obrazloæen in vloæen v enem 
tednu po objavi tega sklica v tajniπtvu 
uprave na sedeæu druæbe v Kopru, Vojkovo 
nabreæje ��, VIII. nadstropje.

NaËin glasovanja 
Na skupπËini se odloËa o objavljenih 
predlogih sklepov po posameznih toËkah 
dnevnega reda. 

Udeleæba na skupπËini
Pravico udeleæbe na skupπËini in 
uresniËevanja glasovalne pravice na 
skupπËini imajo le delniËarji, vpisani 
v delniπko knjigo druæbe, ki se vodi v 
centralnem registru pri KDD - Centralni 
klirinπko depotni druæbi, d.d., Ljubljana, 
ter njihovi pooblaπËenci ali zastopniki, ki 
svojo udeleæbo pisno prijavijo najkasneje 
3 dni pred skupπËino v tajniπtvu uprave 
na sedeæu druæbe v Kopru, Vojkovo 
nabreæje ��, VIII. nadstropje. PooblaπËenec 
delniËarja mora prijavi udeleæbe priloæiti 
tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in mora 
vsebovati sploπne podatke: za fiziËne 
osebe ime in priimek ter naslov 
pooblastitelja in pooblaπËenca, kraj 
in datum ter podpis pooblastitelja; za 
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov 
pooblaπËenca in firmo, sedeæ ter podpis in 
æig pooblastitelja. 

Vsaka delnica daje delniËarju en glas.

Dvorana, v kateri bo potekala skupπËina, 
bo odprta 60 minut pred zaËetkom 
zasedanja. V tem Ëasu se bodo delile 
glasovnice (elektronske naprave za 
glasovanje). »e skupπËina ne bo sklepËna, 
bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 7. 7. 
�006 ob 1�. uri v isti dvorani. SkupπËina bo 
takrat veljavno odloËala ne glede na viπino 
zastopanega osnovnega kapitala. 

Vljudno vabljeni!

INTEREUROPA d.d

predsednik uprave
mag. ANDREJ LOV©IN

Predlogi sklepov z utemeljitvami in gradivo so 
dostopni na spletni strani: 
http://intereuropa.hal.si/slo/investitorji_7.asp
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-  slabπih rezultatov v prvem trimeseËju 
glede na pretekla leta, ki so posledica 
niæje gospodarske aktivnosti in 
neugodnih vremenskih razmer,

-  zamude pri aktiviranju novih 
logistiËnih kapacitet v Sloveniji in na 
Hrvaπkem,

-  dejstva, da druæbe Speka, spol. s r.o, 
Praga, v letu �005 ne vkljuËujemo v 
koncern Intereuropa.

 Po zaËetnih slabπih mesecih so se 
rezultati prodaje izboljπevali in tako v 
zadnjem trimeseËju lanskega leta celo 
presegli naËrtovane rezultate, toda 
izpada iz prvega trimeseËja in zamud 
pri aktiviranju investicij nismo uspeli 
nadoknaditi.

 Z aktivnim obvladovanjem stroπkov 
smo le-te uspeli zniæati v primerjavi 
z letom �004 ter jih zadræati pod 
naËrtovanimi vrednostmi. Rezultat tako 
stroπkovnih kot prodajnih aktivnosti je 
4,1 milijarde tolarjev poslovnega izida 
pred obrestmi, davki in amortizacijo 
(EBITDA) in je 19 odstotkov niæji od 
naËrtovanega. 

 V letu �005 smo ustvarili �,� milijarde 
tolarjev Ëistega poslovnega izida ter 
s tem plan presegli za 8 odstotkov, 
vendar pa je visok poslovni izid 
predvsem rezultat prodaje finanËne 
naloæbe v druæbi Simobil v znesku 
1,0 mrd SIT pred obdavËitvijo, kar 
predstavlja �� odstotkov doseæenega 
Ëistega poslovnega izida.

49,5 milijarde SIT 
Ëistih prihodkov od 
prodaje

Doseganje letnega plana 2005

V letu 2005 smo v koncernu Intereuropa ustvarili 49,5 milijarde SIT 
Ëistih prihodkov od prodaje, kar je sicer 8,1 odstotka pod naËrtovanim 
rezultatom, v primerjavi z letom 2004 pa zaostajamo za 3 odstotke. 
Odstopanje od naËrtov je predvsem posledica:
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Gibanje teËaja Intereuropine delnice in 
Slovenskega borznega indeksa v letu 2005

DecNovOktSepAvgJulJunMajAprMarFebJan
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1. Premestitev delnice IEKG 
v prvo kotacijo Ljubljanske 
borze

Ljubljanska borza je dne �. 10. �005 v 
okviru borzne kotacije ustanovila novo 
elitno kotacijo, namenjeno podjetjem, 
ki izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti 
in transparentnosti poslovanja. Druæbe 
v prvi kotaciji so zavezane izpolnjevati 
najviπje mednarodno primerljive 
standarde poroËanja, s Ëimer je 
zagotovljeno dodatno pribliæevanje 
slovenskega trga vrednostnih papirjev 
mednarodnim vlagateljem in poveËana 
prepoznavnost druæbe v mednarodnem 
okolju. 

2. Trgovanje z delnico IEKG 
v letu 2005

V zaËetku leta �005 smo beleæili 
stabilno rast Intereuropine delnice. 
V marcu pa se je trend rasti delnic, 
ki kotirajo na Ljubljanski borzi, obrnil 
navzdol. Temu je sledilo tudi gibanje 
teËaja Intereuropine delnice, ki je 
na vrednosti izgubila �8 odstotkov, 
medtem ko je slovenski borzni 
indeks SBI�0 izgubil 6 odstotkov 
svoje vrednosti. Eden od vplivov na 
razmeroma veËji padec vrednosti 
delnice IEKG je bil v zelo majhnem 
prometu z delnico IEKG, drugi del 
vpliva pa se je nanaπal na nezaupanje 
delniËarjev do poslovnih rezultatov 
druæbe.

V letu �005 je bilo namreË z delnico 
Intereurope sklenjenih za �.165 mio 
SIT poslov, kar predstavlja le 18 % 
prometa iz leta �004. Pri tem je lastnika 
zamenjalo 441.004 delnic oz. 6,1% 
skupnega πtevila delnic.

Delnice in lastniπka struktura

Delnica Intereurope 
je v prvi kotaciji 
Ljubljanske borze d.d. 
priËela kotirati  
3. 10. 2005.
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3. Lastniπka struktura 
delnice IEKG 

V letu �005 so svoj lastniπki deleæ 
poveËali Luka Koper d.d. z nakupom 
107.0�6 delnic in Istrabenz d.d. z 
nakupom 95.974 delnic. 

Zadnjega dne v letu je bilo v delniπko 
knjigo Intereurope d.d. vpisanih 4.4�� 
delniËarjev, v primerjavi z �1. 1�. �004 je 
bilo πtevilo delniËarjev manjπe za �8�.

V minulem letu so svoj 
lastniπki deleæ poveËali 
Luka Koper d.d. in 
Istrabenz d.d.

Lastniπka struktura navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2005

NajveËji lastniki navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2005

Naziv Delnice Deleæ

1. Luka Koper d.d. 1.940.513 24,56 %

�. Kapitalska druæba, d.d. 719.797 9,11 %

�. Infond holding d.d. 459.248 5,81 %

4. Infond ID d.d. 348.139 4,41 %

5. Istrabenz d.d. 291.424 3,69 %

6. Zlata Moneta I d.d. 255.987 3,24 %

7. Delniπki vzajemni sklad Triglav steber I 239.775 3,03 %

8. Zavarovalnica Triglav, d.d. 213.640 2,70 %

9. Delniπki vzajemni sklad Modra linija 137.261 1,74 %

10. KD Investments d.o.o., delniπki vzajemni sklad Rastko 134.432 1,70 %

FinanËna podjetja
26,4 %

FiziËne osebe
13,1 %

Zaposleni
8,1 %

Ostala podjetja
7,6 %

Kapitalska druæba
10,0 %

Invest. druæbe
10,3 %

Luka Koper
24,6 %
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KljuËni podatki o delnici Intereurope d.d. v obdobju 2002 - 2005

2002 2003 2004 2005

πtevilo delnic 7.902.413 7.902.413 7.902.413 7.902.413

podatki o trgovanju

knjigovodska vrednost delnice konec leta 4.233 4.368 4.486 4.663

enotni teËaj konec leta 5.246 5.384 7.442 5.363

tehtani povpreËni teËaj 4.936 5.331 6.696 6.552

najviπji teËaj 5.807 5.486 7.700 7.773

najniæji teËaj 3.899 5.001 5.266 5.105

træna kapitalizacija v mio SIT 41.456 42.550 58.810 42.379

promet v mio SIT 6.309 3.758 11.819 2.165

kazalniki

Ëisti dobiËek na delnico 624 362 249 313

denarni tok na delnico 644 346 204 224

bruto dividenda na delnico 200 220 240 240

P / BV 1,24 1,23 1,66 1,15

P / CF 8,15 15,56 36,50 23,97

P / E 8,41 14,86 29,85 17,14

kapitalski donos 34,6 % 3,7 % 39,1 % -28,5 %

dividendni donos 5,1 % 4,2 % 4,5 % 3,2 %

skupni donos delnice 39,7 % 8,0 % 43,6 % -25,3 %

knjigovodska vrednost = kapital πtevilo navadnih delnic
træna kapitalizacija = enotni teËaj ob koncu leta * πtevilo delnic, ki kotirajo na borzi 
Ëisti dobiËek na delnico = Ëisti dobiËek / πtevilo navadnih delnic
denarni tok na delnico = (Ëisti dob. - dividende + amortizacija) / πtevilo navadnih 
delnic

P / BV = teËaj ob koncu leta / knjigovodska vrednost delnice
P / E = teËaj ob koncu leta / Ëisti dobiËek na delnico
P / CF = teËaj ob koncu leta / denarni tok na delnico
kapitalski donos = porast teËaja v enem letu
dividendni donos = bruto dividenda / teËaj ob zaËetku leta

4. KljuËni podatki o delnici IEKG
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5. Vrednost delnice IEKG 
po zakljuËku poslovnega 
leta 2005

Konec februarja �006 sta na teËaj 
delnice IEKG ugodno vplivala predvsem 
dva dogodka: objava nerevidiranih 
poslovnih rezultatov za leto �005 
in tiskovna konferenca predsednika 
uprave mag. Andreja Lovπina, na kateri 
je predstavil poslovno strategijo in 
vizijo druæbe Intereuropa d.d. TeËaj 
delnice IEKG je v tem obdobju porasel 
na vrednost 5.000,00 SIT za delnico. 
Borzni trg je marca �006 zanihal 
navzdol in delnica Intereurope je znova 
sledila temu gibanju. Toda æe v aprilu je 
delnica IEKG na svoji vrednosti pridobila  
1�,9 %, medtem ko je Slovenski borzni 
indeks v enakem obdobju pridobil na 
svoji vrednosti le 9,7 %. 

UresniËujejo se napovedi, da je 
obdobje negativne rasti vrednosti 
delnic na Ljubljanski borzi za nami. 
Med delnicami prve kotacije, ki so v 
mesecu maju najbolj pridobile na svoji 
vrednosti, je tudi delnica z oznako IEKG.

Napovedi borznih analitikov o viπini 
letoπnjih donosnosti dividend in 
kapitalske donosnosti delnic druæb, 
ki kotirajo na Ljubljanski borzi d.d., so 
vzpodbudne. Intereuropino delnico 
uvrπËajo v sam vrh po dividendni 
donosnosti v primerjavi z ostalimi 
delniπkimi druæbami. Analitiki 
ocenjujejo, da je razlog visoke 
dividendne donosnosti delnice IEKG v 
razmeroma nizki ceni delnice in ne v 
viπini predlagane dividende.

V aprilu 2006 je 
delnica IEKG na svoji 
vrednosti pridobila za 
13,9 %.

Intereuropino delnico 
uvrπËajo v sam vrh po 
dividendni donosnosti.

Gibanje teËaja Intereuropine delnice v letu 2006
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Na podlagi sklepa 1�. skupπËine 
delniËarjev z dne 15. 07. �005 smo 
zadnjega dne v avgustu lanskega leta 
izplaËali dividende v viπini �40,00 
tolarjev bruto na delnico. V letu �006* je 
predlagana vrednost dividende viπja in 
znaπa �50,00 tolarjev bruto na delnico. 
Enako kot v letu �005 je dividendni donos 
Intereuropine delnice v viπini 4,6 % eden 
veËjih donosov delnic druæb, ki kotirajo na 
Ljubljanski borzi d.d.

IzplaËilo dividende 

Tudi v letoπnjem letu bo dividenda 
predvidoma izplaËana konec meseca 

avgusta. Kot obiËajno, vas bomo po 
skupπËini obvestili o izplaËilu dividende 
za leto �006. 
Ob tej priloænosti vas prosimo, 
da morebitne pomanjkljivosti ali 
spremembe podatkov (πtevilka 
transakcijskega raËuna, davËna 
πtevilka, osebni podatki) ter izpolnjene 
in podpisane izjave, ki jih morajo v 
skladu z davËno zakonodajo pravne 
osebe dostaviti izplaËevalcu dividend, 
sporoËite na naslov:

INTEREUROPA d.d.
Sektor za finance, ga. Milena Kalc ali po 
faksu na πtevilko 05/ 664 1� �1.

Bruto dividenda na delnico Intereurope d.d. v letih od 2000 do 2006*

Opredelili smo se za 
dolgoroËno stabilno 
politiko izplaËevanja 
dividend

�000

leto

�001 �00� �00� �004 �005 �006

250

200

150

100

50

v 
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0

Dividendna politika
Dividenda v letu 2006

V Intereuropi d.d. smo se v razvojnem naËrtu opredelili za dolgoroËno 
stabilno politiko izplaËevanja dividend. Skladno z razvojno politiko bomo 
za dividende namenili do 50 % ustvarjenega dobiËka.
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Novosti v davËni 
zakonodaji - Zakon o 
dohodnini (Zdoh-1)

O novostih, ki jih prinaπa sprememba 
Zakona o dohodnini, smo æe bili 
seznanjeni v zaËetku letoπnjega leta. 
Radi pa bi vas ponovno opozorili na 
spremembo zakonskih doloËil, ki so 
vezana na izplaËilo dividende. Po novem 
se dividende ne bodo veË vπtevale v 
letno dohodninsko osnovo in ne bodo 
obdavËene po sistemu progresivnih 
davkov in jih zato ne bomo veË vpisovali 
v letne dohodninske napovedi, ampak 
bodo obdavËene po proporcionalni 
stopnji v viπini �0 %, kar pomeni, da bo 
akontacija dohodnine obraËunana in 
odtegnjena na dan izplaËila dividende 
kot dokonËni davek. 

UpraviËenci do dividende

Do dividende bodo upraviËeni delniËarji, 
ki bodo na dan 11. 07. �006 vpisani 
v centralnem registru vrednostnih 
papirjev pri KDD d.d. kot lastniki delnic 
z oznako IEKG. Prvi trgovalni dan brez 
upraviËenja do dividende bo ponedeljek 
10. 07. �006. 

VeË o poslovanju Intereurope d.d. v 
letu �005 si lahko preberete v letnem 
poroËilu �005, ki je objavljeno na 
spletnih straneh www.Intereuropa.si.

Namen jasnega in pravoËasnega 
obveπËanja delniËarjev je krepiti 
zaupanje v delnico IEKG kot stabilno in 
dolgoroËno varno finanËno naloæbo.

Bodite pozorni na 
spremembe zakonskih 
doloËil.
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NajveËje stopnje rasti naËrtujemo v 
Avstriji, Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, 
najveËjo vrednostno rast pa v Sloveniji 
in Avstriji. NaËrtovane rasti prodaje 
predvidevamo doseËi z agresivnejπim 
prodajnim nastopom na domaËem in 
tujih trgih, z veËanjem prodaje celovitih 
logistiËnih storitev za posameznega 
kupca, boljπo izrabo sedanjih kapacitet 
in z vlaganji v nove zmogljivosti. 

V letu �006 bomo πe naprej nadaljevali 
z aktivnostmi sistematiËnega 
obvladovanja in upravljanja s stroπki, 
tako direktnih kot tudi sploπnih, s ciljem 
njihovega zmanjπevanja na ustvarjeno 
enoto Ëistih prihodkov od prodaje.

Z opredeljenimi aktivnostmi na 
prodajnem in stroπkovnem podroËju 
naËrtujemo 4,9 milijarde tolarjev 
poslovnega izida pred obrestmi, davki 
in amortizacijo (EBITDA), �,� milijarde 

tolarjev izida iz poslovanja in � milijardi 
tolarjev Ëistega poslovnega izida, kar 
pomeni 4,9-odstotno Ëisto donosnost 
kapitala.

Za investicije bomo namenili 4,5 
milijarde tolarjev, od tega skoraj 
polovico v nove logistiËne kapacitete v 
Srbiji. 

Z aktivnim pristopom uresniËevanja 
zastavljenih ciljev bomo utrdili poloæaj 
vodilnega ponudnika logistiËnih reπitev 
v jugovzhodni Evropi in ustvarili pogoje 
za nadaljnjo rast in razvoj koncerna 
Intereuropa.

NaËrti za leto �006 pomenijo zadnje 
leto uresniËevanja Razvojnega naËrta 
koncerna za obdobje �00�-�006 ter 
hkrati prvo leto uresniËevanja Vizije in 
strategije razvoja koncerna Intereuropa 
do leta �011.

V letu 2006 
naËrtujemo 52,6 
milijarde tolarjev 
Ëistih prihodkov od 
prodaje.

OsredotoËili se bomo 
na agresivnejπe 
prodajne aktivnosti  
na vseh trgih.

NaËrti za leto 2006

V letu 2006 naËrtujemo 52,6 milijarde tolarjev Ëistih prihodkov od 
prodaje, kar je za 6,7 odstotka veË, kot smo dosegli v letu 2005. Rast 
Ëistih prihodkov od prodaje predvidevamo v vseh dræavah in druæbah 
koncerna Intereuropa.

Intereuropa, Globalni logistiËni servis, d.d., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper, Slovenija
T 00386 (0)5 664 10 00
F 00386 (0)5 664 26 74
E info@intereuropa.si
www.intereuropa.si
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