
                                                                                                                                                                        

                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  10.9.2009                        
 

 
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 21. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 10.9.2009 
 

Na skupščini je bilo zastopanih  4.925.435 št. delnic, kar predstavlja 62,47 % delnic z 
glasovalno pravico.  
 
Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 

1. Luka Koper d.d. Koper: s 1.960.513 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 
24,87% glasovalnih pravic 

2. Kapitalska družba d.d., Ljubljana: s 719.797 številom delnic in glasovalnih pravic 
družbe ali 9,13% glasovalnih pravic 

3. Slovenska  odškodninska družba, d.d., Ljubljana: s 474.926 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 6,02% glasovalnih pravic 

4. INFOND d.o.o.-PE Uravnoteženi vzajemni sklad Global, Maribor: s 313.391 
številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 3,97% glasovalnih pravic 

5. NFD 1 Delniški investicijski sklad, Ljubljana: s 304.312 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 3,86 % glasovalnih pravic 

 
Skupščini so bili predlagani v sprejem 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 je  prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.925.435  delnic, kar predstavlja 62,47% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.925.435 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.   
 
2. Predstavitev in obravnava Posebne revizije vodenja posameznih poslov družbe v 
obdobju zadnjih petih let- KONČNO POROČILO IN POVZETEK  UGOTOVITEV,  z dne 
30. junija  2009, pooblaščenega revizorja partnerja Marjana Mahniča, univ. dipl. 



ekonomist in partnerja mag. Sonja Žnidaršič,  univ. dipl. ekonomist družbe KP MG 
Slovenija podjetje za revidiranje d.o.o., izvedene po sklepu skupščine Intereuropa d.d., z dne 
10.4.2009 (poročevalca: imenovana posebna revizorja) 
 
Sprejet nasprotni predlog delničarja Luka Koper d.d., podan na sami skupščini 
 
Sklep o pripravi in vložitvi tožbe za povrnitev škode     
Na podlagi 327. člena Zakona o gospodarskih družbah in predstavitve ugotovitev  Posebne 
revizije vodenja posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih petih let, mora uprava družbe, v 
šestih mesecih od dneva današnje skupščine, vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z 
vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti 
članov organov vodenja in  nadzora.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.589.977  delnic, kar predstavlja 58,083% osnovnega 
kapitala..   
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.572.568 delnic oziroma 99,621% oddanih glasov, proti pa 
17.409 delnic oziroma 0,379 % oddanih glasov.  
Število vzdržanih glasov je bilo 335.458. 
Sklep je bil sprejet.   
  
 
Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa, d.d. 
 
Točka 3. dnevnega reda je bila na zahtevo predlagateljev  dopolnitve dnevnega reda 
delničarjev Kapitalska družba, d.d. Ljubljana in Slovenska odškodninska družba d.d. 
Ljubljana, umaknjena iz dnevnega reda, zato se o spremembi in dopolnitvi statuta družbe ni 
glasovalo.  
 
 
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta 
 
3.1..  Sklep 
Odpokliče se člana nadzornega sveta Boštjana Riglerja in Emerika Eržena. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.760.811  delnic, kar predstavlja 60,245% osnovnega 
kapitala..   
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.661.577 delnic oziroma 97,916% oddanih glasov, proti pa 
99.234 delnic oziroma 2,084 % oddanih glasov.  
Število vzdržanih glasov je bilo 164.624. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
3.2. Sklep 
Sklep št. 5.3., sprejet na 20. skupščini delničarjev z dne 30.7.2009, se spremeni tako, da se 
glasi: 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa, d.d., se za 
štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 10.9.2009, izvoli mag. Tadej Tufek. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.760.811  delnic, kar predstavlja 60,245% osnovnega 
kapitala..   



Za sprejem sklepa je glasovalo 4.659.822 delnic oziroma 97,879% oddanih glasov, proti pa 
100.989 delnic oziroma 2,121 % oddanih glasov.  
Število vzdržanih glasov je bilo 164.624. 
Sklep je bil sprejet.   
  
 
3.3. Sklep 
Sklep št. 5.4., sprejet na 20. skupščini delničarjev z dne 30.7.2009, se spremeni tako, da se 
glasi: 
 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 10.9.2009, izvoli mag. Maša Čertalič. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.760.811  delnic, kar predstavlja 60,245% osnovnega 
kapitala.Za sprejem sklepa je glasovalo 4.662.028 delnic oziroma 97,925% oddanih glasov, 
proti pa 98.783 delnic oziroma 2,075 % oddanih glasov.  
Število vzdržanih glasov je bilo 164.624. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
 
 

 Uprava družbe Intereuropa d.d. 
Ernest Gortan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


