
 

INTEREUROPA, d.d., Koper  

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe sklicuje 
11. redno sejo skupščine delničarjev družbe, 

ki bo v petek 4. julija 2003, ob 12,00 uri v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA 
d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje  

Dnevni red s predlogi sklepov 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Za predsednika skupščine se izvoli g. Rasto Plesničar. 
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se  
izvolita kot preštevalca Mirjana Gontarev in Matej Okretič. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Nevenka Kovačič.  
 
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
 

2. Predložitev letnega poročila uprave za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja in  
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu 
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2002 in pisnim poročilom 
nadzornega sveta z dne 18.4.2003 o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem 
poslovnem letu, ki ga je skladno z 274 a. člena ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča 
skupščino, da je sprejel Letno poročilo za leto 2002.  
 

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
1.) Bilančni dobiček v višini 11.156.150 tisoč SIT se uporabi tako, da: 
- se del nerazporejenega čistega dobička iz leta 2001 v višini 1.738.531 tisoč SIT nameni za izplačilo 
dividend delničarjem v bruto višini 220 SIT na delnico; 
- se del nerazporejenega čistega dobička iz leta 2001 v višini 52.926 tisoč SIT nameni za udeležbo 
uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe; 
- preostali del bilančnega dobička v višini 9.364.693 tisoč SIT ostane nerazporejen. 
 
Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 22.07.2003 vpisani v delniško knjigo  
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi,  
d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača do 31.08.2003.  
 



2. ) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002,  
ter jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2002. 

4. Določitev udeležbe predsednika in članov uprave ter predsednika in članov nadzornega 
sveta pri dobičku družbe 
 
1) Predsednik in člani uprave so udeleženi pri dobičku družbe za leto 2002 v višini 25% svojih prejetih 
bruto plač za leto 2002  
 
2) Predsednik nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 15% prejetih bruto plač 
predsednika uprave za leto 2002 
 
3) Vsak član nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 10% povprečne bruto plače 
članov uprave za leto 2002, v sorazmerju z obdobjem, ko je bil član nadzornega sveta v letu 2002.  
Plačilo po tem sklepu se opravi v roku enega meseca po sprejemu tega sklepa.  

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe INTEREUROPA d.d. z izdajo prednostnih delnic 
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
1.) Osnovni kapital družbe INTEREUROPA d.d.,ki znaša po stanju na dan sprejema tega sklepa 
7.902.413.000,00 SIT se z izvedbo združitve s pripojitvijo družbe SKLADIŠČNO TRANSPORTNI IN 
TRGOVINSKI CENTER, MARIBOR d.d. Maribor Tržaška 53 ( v nadaljevanju: STTC d.d.) poveča za 
nominalni znesek 108.964.000,00 SIT tako, da po izvršenem povečanju znaša 8.011.377.000,00 SIT.  
 
2.) Za povečani osnovni kapital v znesku 108.964.000,00 SIT se izda 54.482 novih prednostnih, 
prosto prenosljivih imenskih delnic družbe INTEREUROPA d.d. z nominalno vrednostjo ene nove 
delnice 2.000,00 SIT in emisijsko vrednostjo te delnice 2.000,00 SIT tako, da znaša skupna nominalna 
vrednost celotne izdaje novih delnic - emisijski znesek 108.964.000,00 SIT.  
 

3.) Firma izdajatelja delnic je: INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, Koper. 
 
4.) Značilnosti novo izdanih delnic družbe so: 
- delnice se glasijo na ime (so imenske); 
- delnice so prednostne, prosto prenosljive; 
- delnice nimajo glasovalne pravice; 
- njihovim imetnikom dajejo pravico do dela dobička v obliki fiksne dividende 0,88% od nominalne 
vrednosti delnice; 
- njihovim imetnikom dajejo prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe. 
 
5.) Delnice iz točke 2. tega sklepa tvorijo en razred delnic ter ne bodo po njihovi izdaji uvrščene v 
organizirano trgovanje na trgu vrednostnih papirjev.  
 
6.) Na podlagi tega sklepa novo izdane delnice družbe sodelujejo pri dobičku družbe v skladu z 
določili statuta in vsakoletnimi sklepi skupščine družbe. 
 
7.) Delnice družbe, izdane v skladu s tem sklepom, se izročijo tistim delničarjem družbe STTC d.d., ki 
bodo kot delničarji vpisani v Centralni register Klirinško depotne družbe, d.d. osmi delovni dan po 
vpisu pripojitve STTC d.d. v sodni register. Novo izdane delnice pridobijo delničarji STTC d.d. v 
zameno za prednostne delnice, ki so jih imeli v STTC d.d., ki s pripojitvijo preneha. 
 
8.) Povečanje osnovnega kapitala družbe prične veljati z dnem vpisa tega sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala v sodni register. 
 
Delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v nematerializirani 
obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic v Centralni register Klirinško depotne družbe, d.d. je pooblaščena 
Uprava INTEREUROPA d.d.  



6. Sprememba in dopolnitev statuta družbe 
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
1. Točka 3.1.statuta se spremeni in glasi: 
 
"Osnovni kapital družbe je 8.011.377.000,00 SIT in je razdeljen na : 
 
A.) 7.902.413 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in 
emisijsko vrednostjo 1.000 SIT. 
Navadne delnice so delnice,ki dajejo njihovim imetnikom: 
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe 
- pravico do dela dobička (dividenda) 
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju  
družbe; 
 
B.) 54.482 prednostnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT in 
emisijsko vrednostjo 2.000 SIT. 
 
Prednostne delnice so delnice,ki dajejo njihovim imetnikom: 
- pravico do dela dobička v obliki fiksne dividende 0,88% od nominalne vrednosti delnice 
- prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe. 
 
Prednostne delnice nimajo glasovalne pravice. 
 
2. Sprejme se čistopis statuta družbe. 

7. Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe, ki zastopajo interese delničarjev, 
zaradi poteka mandata dosedanjim članom  
 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 
a) Na predlog nadzornega sveta se za 4-letni mandat v nadzorni svet izvolijo naslednji člani, ki 
zastopajo interese delničarjev: 
- Jože Lenič 
- mag. Tadej Tufak 
- prof. dr. Livij Jakomin 
- Drago Naberšnik 
 
 
b) Skupščina se seznani, da mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, ki jih je svet 
delavcev izvolil na seji dne 10.03.2000, in sicer Zoranu Klampferju, Ivanki Parovel in Marini Rus, 
poteče 3. decembra 2003. Po končanem mandatu bo o izvolitvi novih članov nadzornega sveta - 
predstavnikov delavcev svet delavcev seznanil prvo naslednjo skupščino družbe.  
 

8. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2003 
 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 
Za poslovno leto 2003 se za revizorja imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, davčno in 
poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana. 
 
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse 
točke dnevnega reda, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja, pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter z listinami iz 516. člena 
Zakona o gospodarskih družbah 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 2.6. do 3.7.2003. 



Predlogi delničarjev 

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. 

Način glasovanja 

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.  
 

Udeležba na skupščini 

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 svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje 
3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. 
nadstropje. 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. 
 
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se 
bodo delile glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). Če skupščina ne bo sklepčna, bo 
ponovno zasedanje istega dne, t.j. 4.7.2003 ob 13,00 uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.  

Ponovno zasedanje skupščine 

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 4.7.2003 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. 
 

  


