
 

                                  
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  10.07.2009 
 
 

Na podlagi 299. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe 
INTEREUROPA, d. d., objavlja; 

 
nasprotni predlog sklepa 3.1. točke 3,  

20.  skupščine družbe INTEREUROPA,  
Globalni logistični servis, delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 

32, ki je sklicana za 30.7.2009 
 
 
ZADEVA: NASPROTNI PREDLOG SKLEPA 3.1. točke 3 dnevnega reda – citirano 
 
Interfin naložbe, d.d. Koper kot delničar družbe Intereuropa d.d. ( v nadaljevanju: 
predlagatelj), na podlagi 300. člena ZGD-1 pošilja utemeljen nasprotni predlog k točki 3.1. 
predloga  sklepa o uporabi bilančnega dobička, ki sta ga uprava in nadzorni svet predlagala 
20. skupščini družbe Intereurope d.d., sklicane za 30.7.2009 ter obvešča, da bo na skupščini 
ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov nasprotni predlog. 
 
 
Nasprotni predlog k točki 3.1.: 
Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. leta 2008 v višini 57.990 tisoč EUR se uporabi 
tako, da se: 

- del bilančnega dobička v višini 1.340.327,26 EUR ( kar predstavlja 0,17 EUR na eno 
delnico) se nameni za izplačilo dividend delničarjem, 

- preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen. 
 
Obrazložitev nasprotnega predloga: 
Predlagatelj nasprotnega predloga predlaga, da se del bilančnega dobička nameni za izplačilo 
dividend delničarjem družbe in sicer v znesku, ki predstavlja 4 % osnovnega kapitala družbe. 
Predlagatelj je prepričan, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe,  
poslovanje družbe je bilo v letu 2008 pozitivno, saj je dobiček znašal 3.265 tisoč EUR, delež 
bilančnega dobička za izplačilo dividend delničarjem pa predstavlja dobra 2 odstotka 
bilančnega dobička. 
Predlagatelj ocenjuje, da po presoji dobrega gospodarstvenika ni upravičenih zadržkov za 
izplačilo dividend. 
S sprejemom nasprotnega predloga se družba izogne morebitnemu izpodbijanju sklepa o 
uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena ZGD-1. 
 



INTERFIN NALOŽBE 
D.D. KOPER 
Predsednik uprave  
Leon Klemše 
 
 
Stališče uprave do nasprotnega predloga 
Uprava Intereuropa d.d. nasprotnega predloga ne podpira in vztraja pri objavljenem predlogu 
sklepa št. 3.1. in pri utemeljitvi uprave in nadzornega sveta, ki temelji na določilu 7. odstavka 
230. člena in 1. odstavka 399. člena ZGD-1 ter presoji okoliščin, v katerih družba posluje v 
obdobju recesije, velikega padca naročil in denarnih tokov.  Predlagano izplačilo dividend, pa 
bi povzročilo dodatne težave pri zagotavljanju likvidnosti družbe. 
 
 
 

Uprava družbe Intereuropa d.d. 
Predsednik uprave  

Ernest Gortan 

 


