
                                                                                                                                                                        

                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  01.7.2010                       
 

 
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 22. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 01.07.2010 
 

Na skupščini je bilo zastopanih  4.715.262 št. delnic, kar predstavlja 59,81 % 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. Matjaž Ujčič 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda 

se za preštevalca  glasov izvoli družba IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana in ga. Milena 
Kalc.  

 
           Seji skupščine je  prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.262  delnic, kar predstavlja 59,668 % osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.262 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 



 
2. Predstavitev letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2009 z mnenjem revizorja in 
poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členom ZGD-1, 
informacija o prejemkih članov vodenja  in nadzora ter  podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu  
 
 
2.1 sklep 
Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2009, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za 
leto 2009 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2009, 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 2009.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
2.2. sklep 
Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem  letu  in so navedeni na str. 219 in 220  letnega 
poročila koncerna Intereuropa za leto 2009 (tabela 64 in 65). 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
2.3. sklep 
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2009 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
2.4. sklep 
Skupščina odloči, da se o podelitvi razrešnice za posamezne člane uprave v poslovnem letu 
2009 glasuje ločeno in sicer:  



 
2.4.1. Andreju Lovšinu se ne podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
2.4.2. Zvezdanu Markežiču se ne podeli razrešnica za delo v poslovnem  letu 2009.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
2.4.3. Ondini Jonke se ne podeli razrešnica za delov v poslovnem letu 2009.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
2.4.4. Ernestu Gortanu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
2.4.5. Marku Jazbecu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  



 
 
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d.  
 
3.1. sklep 
Dodajo se nove  dejavnosti družbe v točki 2.1. statuta, zaradi pripojitve družbe Intereuropa IT 
d.o.o. k matični družbi Intereuropa d.d., ki  so navedene v čistopisu statuta družbe, ki je 
sestavni del gradiva.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
3.2. sklep 
Sprejme se spremembe statuta v točkah 5.13, 5.14.,5.15., kot izhaja iz besedila, ki je sestavni 
del gradiva skupščine,  na podlagi katerih se upravo pooblašča, da v obdobju petih let po 
vpisu te spremembe v sodni register poveča osnovni kapital družbe do višine polovice 
osnovnega kapitala, ki obstaja na dan sprejema tega sklepa, kar predstavlja nominalni znesek 
16.488.092,56 € in sicer z izdajo novih delnic za vložke.   
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.560.279 delnic oziroma 96,713% oddanih glasov, proti pa 
154.982 delnic oziroma  3,287 % oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
3.3. sklep 
Skupščina sprejme predlagane  spremembe statuta družbe, zaradi uskladitve z določbami 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 
42/2009), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe statuta se 
nanašajo na naslednje točke statuta:  6.26., 6.30. , 6.31. , 6.32., 6.35. 6.37. in 6.39.  
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet 
 
3.4. sklep  
 
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe v točkah 3.1. do 3.3.,  se sprejme 
čistopis Statuta družbe Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta 
družbe, ki 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 
10.4.2009 (desetega aprila dvatisočdevet), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.   
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet 
 
4. Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih 
 
Skupščina se seznani, da so bili v nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. s sklepom sveta 
delavcev na seji dne 6.11.2009 izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta-predstavniki 
zaposlenih: ga. Nevija Pečar, g. Maksimilijan Babič in g. Ljubo Kobale.  Mandat 
novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od 19.11.2009 do 19.11.2013. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet 
 
5. Seznanitev z izvršitvijo sklepa 21. skupščine iz septembra 2009, o vložitvi tožbe za 

povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot 
posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora 

 
Skupščina se seznani, da je uprava, v skladu s sklepom 21. skupščine z dne 10.9.2009 o 
vložitvi tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi 
nastala kot posledica  kršitve  dolžnosti članov organov vodenja in nadzora, pooblastila 
odvetniško družbo Kozinc in partnerji za vložitev odškodninske tožbe. Odvetniška družba je 
dne 8.1.2010 vložila tožbo proti bivšim članom uprave in sicer Andreju Lovšinu, Zvezdanu 
Markežiču in Ondini Jonke.  S tem je sklep skupščine z dne 10.9.2009 realiziran.   
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet 
 
6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010 
 



Za poslovno leto 2010 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst&Young, Revizija, 
poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.715.261  delnic, kar predstavlja 59,669% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.715.261 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma  0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  

    Uprava družbe Intereuropa d.d. 
Ernest Gortan 

 

 
 
 
 
 


