
    

 
 
 
 
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške družbe sklicujemo 7. skupščino družbe 
INTEREUROPA mednarodna špedicija, transport in pomorska agencija, delniška družba s 
sedežem  v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki bo  
 
 

v petek, 7. julija 2000,  ob 12,00 uri 
 
 
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo 
nabrežje 32, IX. nadstropje z naslednjim 
 
 

D n e v n i m      r e d o m: 
 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles 
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999 
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička za leto 1999 ter o izplačilu 

dividend 
4. Imenovanje revizorja  
5. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v Nadzornem svetu 
6. Seznanitev skupščine s prenehanjem članstva g. Igorja Kraglja v Nadzornem svetu 

družbe INTEREUROPA d.d.  in izvolitev nadomestnega člana Nadzornega sveta 
družbe INTEREUROPA d.d. 

7. Sprejem spremembe Statuta družbe INTEREUROPA d.d. 
8. Vprašanja in pobude delničarjev 
 
 
K točki 1., 2., 3. in 7. dnevnega reda predlagata  sklepe Uprava  in Nadzorni svet družbe. 
 
K točki 4. in 6.  dnevnega reda predlaga sklepe samo Nadzorni svet družbe.  
 
 
Predlog sklepa k točki 1 
 
Za predsednika skupščine se izvoli Rasto Plesničar, za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo 
glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se izvolita kot preštevalca Bojan Dobrun in 
Nana Povšič. Za notarska opravila se imenuje notarko Nevenko Kovačič.  
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
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Predlog sklepa k točki 2 
 
Sprejme se predlagano letno poročilo za leto 1999.  
 
 
Predlog sklepa k točki 3 
 
Čisti dobiček, ugotovljen z zaključnim računom za leto 1999 v višini 2.017.235.074,45  
SIT,  se uporabi in razdeli, kot sledi: 
 
-  del dobička v višini 1.007.737.074,45   SIT  ostane nerazdeljen;  
-  del  dobička v višini 1.009.498.000,00  SIT  se   uporabi   in   izplača   delničarjem    za  
   dividende,  t.j.  140,00   SIT bruto dividenda na delnico.  
 
Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan  11.07.2000  vpisani v delniško knjigo 
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., 
Ljubljana. Dividenda se izplača do 31.08.2000.  
 
 
Predlog sklepa k točki 4 
 
Za revizorja se imenuje pooblaščena družba RFR ERNST & YOUNG, d.o.o., Ljubljana. 
 
 
Predlog sklepa k točki 5  
 
Skupščina je seznanjena s sklepom Sveta delavcev družbe INTEREUROPA d.d. št. 34/2000 
z dne 10.3.2000, da so bili kot predstavniki delavcev v Nadzorni svet družbe izvoljeni: 
 
1.  Zoran Klampfer 
2.  Ivanka Parovel 
3.  Marina Rus 
4.  Biserka Žibert  
 
 
Predlog sklepa k točki 6  
 
Skupščina je seznanjena, da je po določilih  četrte alinee drugega odstavka 263. člena 
Zakona o gospodarskih družbah prenehalo članstvo g. Igorju Kraglju v Nadzornem svetu 
družbe INTEREUROPA d.d.   
 
Za nadomestnega člana Nadzornega sveta - predstavnika delničarjev z mandatom do prve 
skupščine v letu 2003 se izvoli Leon Klemše. 
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Predlog sklepa k  točki 7 
 
V točki 7.3. Statuta družbe INTEREUROPA d.d. se prvi stavek spremeni tako, da se  glasi: 
 
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine  z objavo v časopisu 
»Delo«.  
 
 
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na 
vpogled v tajništvu Uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. 
nadstropje, vsak delavnik od 9,00 do 12,00 ure od  02.06.2000 do 06.07.2000.  
 
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega 
reda.  
 
Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po  posameznih točkah dnevnega 
reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica v 
tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje. 
 
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le 
delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD  - 
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki 
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo 
nabrežje 32,  VIII. nadstropje, pisno prijavijo svojo udeležbo.  Pooblaščenec delničarja 
mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. 
 
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (za fizične osebe ime in priimek 
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;  za 
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in žig 
pooblastitelja).  
 
Vsaka delnica daje delničarju en glas. 
 
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami. 
 
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V 
tem času se bodo delile glasovnice. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 
istega dne, t.j. 07.07.2000 ob 13,00 uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.  
 
Vljudno vabljeni! 
 
 INTEREUROPA d.d. 
 Predsednik uprave 
 Jože Kranjc, univ. dipl. prav. 
 


