
                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  4.7.2008                        
 

 
Uprava družbe INTEREUROPA d.d. na podlagi določila Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07) ter Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Pravil 
borze objavlja 
 

sklepe 18. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 4.7.2008 
 

Na skupščini je bilo zastopanih 4.303.795 št. delnic, kar predstavlja 54,46 % osnovnega 
kapitala in glasovalnih pravic družbe.  
 
Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 

1. Luka Koper d.d. Koper: s 1.960.513 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 
24,81% glasovalnih pravic 

2. Kapitalska družba d.d., Ljubljana: s 719.797 številom delnic in glasovalnih pravic 
družbe ali 9,11% glasovalnih pravic 

3. Slovenska  odškodninska družba, d.d., Ljubljana: s 474.926 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 6,01% glasovalnih pravic 

4. Infond ID, d.d. Maribor: s 323.489 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 
4,09 % glasovalnih pravic 

5. Vzajemni sklad Probanka Globalni naložbeni, Maribor, : s 159.124 številom delnic 
in glasovalnih pravic družbe ali 2,01 % glasovalnih pravic 

 
 
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. Jože Kranjc. 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda 

se za preštevalca izvolita g. Matjaž Ujčič in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
2. Predstavitev letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2007 z mnenjem 
revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 
282. členu ZGD-1 



     
 
Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2007, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za 
leto 2007 in predloga za uporabo bilančnega dobička za leto 2007 ter načinu in obsegu 
preveritve vodenja družbe v letu 2007, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil 
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za 
leto 2007.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in        
nadzornemu svetu 
 
 

Sklep št. 1 
 
1. Bilančni dobiček v višini  59.645.105,13 EUR se uporabi tako: 
 
- da se za izplačilo dividend delničarjem nameni 4.583.399,54 EUR, kar pomeni 0,58 EUR po   
delnici, 
- da se za udeležbo uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe nameni 156.761,88 EUR, 
- da preostali del bilančnega dobička v višini 54.904.943,71 EUR ostane nerazporejen. 
 
2.) Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 8. 7. 2008  vpisani v delniško knjigo, ki se 
vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. 
Dividenda se izplača do 31. 8. 2008. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
   
 

Sklep št. 2 
 
Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2007 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
  



 

Sklep št. 3 
 

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2007 ter ji 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
4. Določitev udeležbe članov uprave in članov nadzornega sveta pri dobičku družbe  
 
1. ) Člani uprave in člani nadzornega sveta so skladno s statutom družbe udeleženi pri 
dobičku družbe za leto 2007, kot je navedeno: 

- Člani uprave so udeleženi pri dobičku družbe v višini 10 % svoje letne plače, 
prejete v letu 2007.  

- Člani nadzornega sveta so udeleženi pri dobičku družbe v višini, ki ne sme 
presegati  3 (treh) odstotkov višine dobička, ki bo izplačan delničarjem, zmanjšan 
za skupen znesek letnih sejnin v preteklem letu. Na osnovi predloga izplačila 
dividende 0,58 EUR bruto za delnico znaša udeležba predsednika in članov 
nadzornega pri dobičku družbe 104.945 EUR  bruto oz. 14.992 EUR  bruto po 
članu.  

 
2.) Plačilo po tem sklepu se opravi v mesecu dni po sprejemu tega sklepa.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d. 
 
Uprava in nadzorni svet predlagati skupščini družbe, da na podlagi 293. in 329. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točk 6.37 Statuta sprejeme naslednje sklepe, 
vezane na spremembo in dopolnitev  Statuta družbe Intereuropa d.d.  

 
Sklep št. 1 

 
Dopolni se točka 7.9, tako da se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
 
Del dobička posameznega poslovnega leta se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 



  
Sklep št. 2 

 
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta družbe 
Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1 Statuta družbe, ki se glasi: 
12.1 (dvanajst.ena) Ta Statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve 
tega Statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo Statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 
6. 7. 2007 (šestega julija dva tisoč sedem) in se v celoti nadomesti z besedilom tega Statuta.  
   
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
6. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku 
 
1. Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku družbe Intereuropa d.d. in pogodbe o 
udeležbi delavcev pri dobičku njenih odvisnih družb v Sloveniji. 
 

 
2. Pooblašča se upravo družbe Intereuropa d.d. in poslovodstva njenih odvisnih družb v 
Sloveniji, da v svojih družbah sklenejo pogodbo o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe v 
skladu z zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.   
 
 O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
7. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2008 
 
Za poslovno leto 2008 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija  d.o.o., 
Dunajska 9, 1000 Ljubljana. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.303.795 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 54,46 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d 

predsednik uprave 
 

mag. ANDREJ LOVŠIN 

 


