
 
 

INTEREUROPA, d.d., Koper  

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) ter na podlagi 6.30 točke 
statuta družbe INTEREUROPA d.d., uprava družbe sklicuje 12. redno sejo skupščine delničarjev 

družbe, 

ki bo v petek 2. julija 2004, 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. 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 Natali Volčič Ivanič in Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Nevenka Kovačič.  
 
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
 

2. 2. Predložitev letnega poročila uprave za poslovno leto 2003 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 2003 in pisnim poročilom 
nadzornega sveta z dne 9.4.2004 o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem 
poslovnem letu, ki ga je skladno z 274 a. členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim 
obvešča skupščino, da je sprejel letno poročilo za leto 2003.  
 

3. 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 12.228.272 tisoč SIT se uporabi tako, da: 
- se za izplačilo dividend delničarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, v 
bruto višini 240 SIT na delnico, nameni: 
* del nerazporejenega revaloriziranega čistega dobička iz leta 1998 v višini  
1.619.417 tisoč SIT; 
* del nerazporejenega revaloriziranega čistega dobička iz leta 1993 v višini 277.162  
tisoč SIT; 
kar v skupni višini znaša 1.896.579 tisoč SIT; 
- se del nerazporejenega revaloriziranega čistega dobička iz leta 1998 v višini 64.909 tisoč SIT 
nameni za udeležbo uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe;  
- preostali del bilančnega dobička v višini 10.266.784 tisoč SIT ostane nerazporejen. 
 
Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 6.7.2004 vpisani v delniško knjigo  
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi,  
d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača do 31.08.2004.  
 
2. Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.  
v poslovnem letu 2003 ter jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2003. 



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 2003 v višini 25% svojih 
prejetih bruto plač za leto 2003  
2) Predsednik nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 15% prejetih bruto plač 
predsednika uprave za leto 2003 
3) Vsak član nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 10% povprečne bruto 
plače članov uprave za leto 2003, v sorazmerju z obdobjem, ko je bil član nadzornega sveta v 
letu 2003.  
Plačilo po tem sklepu se opravi v mesecu dni po sprejemu tega sklepa.  

4. 5. Pridobitev lastnih prednostnih delnic družbe Intereuropa d.d. ter zmanjšanje 
osnovnega kapitala družbe z umikom teh delnic 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
1. Skupščina pooblašča upravo, da pridobi prednostne delnice kot lastne delnice po ceni 
3.620,21 SIT za delnico. 
 
Prednostne delnice bo družba odkupila zaradi želje lastnikov oz. prednostnih delničarjev po 
prodaji teh delnic, ki so jih pridobili v postopku pripojitve prevzete družbe STTC Maribor d.d. 
Obenem pa bo družba uskladila strukturo virov v pasivi bilance stanja. 
 
2. Skupščina pooblašča upravo, da vse prednostne delnice po pridobitvi umakne, tako da se 
osnovni kapital družbe Intereuropa d.d., ki znaša po stanju na dan sprejema tega sklepa 
8.011.377.000,00 SIT, po umiku 54.482 prednostnih prosto prenosljivih imenskih delnic družbe 
z nominalno in emisijsko vrednostjo ene delnice 2.000,00 SIT v skupni nominalni vrednosti 
108.964.000,00 SIT zmanjša na 7.902.413.000,00 SIT. 
 
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala prične veljati z vpisom tega sklepa o zmanjšanju osnovnega 
kapitala v register. 

5. 6. Sprememba statuta družbe 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
1. Točka 3.1 statuta se spremeni in se glasi: 
 
»3.1 (tri.ena) Osnovni kapital družbe je 7.902.413 (sedem milijonov devetsto dva tisoč štiristo 
trinajst) navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 (tisoč) SIT in 
emisijsko vrednostjo 1.000 (tisoč) SIT. 
Navadne so tiste 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.« 
 
2. Sprejme se čistopis statuta družbe. 

6. 7. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzornem svetu 
Skupščina je seznanjena s sklepom Sveta delavcev družbe INTEREUROPA d.d., št. 15/03 z 
dne 13.11.2003, da so bili kot predstavniki delavcev v nadzorni svet družbe izvoljeni: 
 
1. Maksimiljan Babič 
2. Zoran Klampfer 
3. Marina Rus 
 

7. 8. Seznanitev skupščine z odstopom g. Tadeja Tufeka iz članstva v nadzornem svetu in 
izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev 
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 
Skupščina se seznani z odstopom g. Tadeja Tufeka iz članstva v nadzornem svetu. 
 



Za nadomestnega člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev se izvoli g. Ernest Gortan, 
do poteka mandata članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev t.j. do 4.7.2007.  

8. 9. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2004 
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 
Za poslovno leto 2004 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 2003, mnenjem revizorja, pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter s predlogom spremembe statuta 
s čistopisom besedilom statuta 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 1.6. do 1.7.2004. 

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). 

Ponovno zasedanje skupščine 

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 2.7.2004 ob 13. 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. 
 
 
 

Datum: 27. 5. 2004 


