
                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  19.1.2007                        
 

 
Uprava družbe INTEREUROPA d.d. objavlja na podlagi določila 66. člena Zakona o trgu 
vrednostnih papirjev (Ur.l. RS št. 51/2006) ter 6. in 7. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in 
načinu objave sporočil javnih družb (Ur.l. št. 6/2000 do 18/2005) in 42. člena Pravil borze  
 

sklepe 16. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 19.1.2007 
 

Na skupščini je bilo navzočega 62,68 % osnovnega kapitala družbe. 
 
Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen 
glede na vse delnice z glasovalno pravico je 48,12 %. 
 
K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
 

- Za predsednika skupščine se izvoli g. Kranjc Jože 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se 

izvolita kot preštevalca g. Štravs Aleš in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  
 
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.953.227 delnic, kar pomeni 100 % od na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 62,68 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
 
2. Odpoklic člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev, pred iztekom mandata  
 
Delničar Kapitalska družba d.d., imetnik 9,91 % delnic v osnovnem kapitalu družbe 
Intereuropa d.d., predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Na podlagi 275. člena ZGD-1 in v skladu s točko 6.24 Statuta družbe Intereuropa, d.d., se 
pred iztekom mandatne dobe odpokliče član nadzornega sveta-predstavnik delničarjev, g. 
Anton Može. 
 
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.948.298 delnic, kar pomeni 99,99 % od na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 62,62 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
 
 
3. Izvolitev novega člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev  
 
Delničar Kapitalska družba d.d., imetnik 9,91 % delnic v osnovnem kapitalu družbe 
Intereuropa d.d., predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 



Za novega člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev se za mandat do poteka mandata 
članom nadzornega sveta-predstavnikom delničarjev, to je do 15.11.2009, izvoli g. Emerik 
Eržen. 
 
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.953.199 delnic, kar pomeni 99,99 % od na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 62,68 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
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