
 

INTEREUROPA, d.d., Koper  

Obvestilo javnosti o sprejetih sklepih skupščine 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS,št.56/99) uprava družbe objavlja 
sklepe sprejete na 13. skupščini delničarjev družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, 

delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki je bila v petek15. julija 2005, ob 12,00 uri 
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. 

Nadstropje.Skupščina je sprejela vse predlagane sklepe uprave in nadzornega sveta. 

         Sprejeti sklepi skupščine 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 
 
- Za predsednika skupščine se izvoli g. Rasto Plesničar. 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se izvolita 

kot preštevalca ga. Natali Volčič Ivanič in ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine je prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  
 
Sklep sprejet v predlagani obliki 
 
2. Predložitev letnega poročila uprave za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja in     

pisnega  poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 
 
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2004 in pisnim  poročilom 
nadzornega sveta z dne 14. 4. 2005 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 2004.  
  
Sklep sprejet v predlagani obliki 
 
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in        

nadzornemu svetu 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 
 
1. Bilančni dobiček v višini 12.039.561 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 1.896.579 tisoč SIT; 
• se za udeležbo uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe nameni znesek v  višini 58.011 
tisoč SIT;  

Ø Za izplačilo dividend in udeležbe uprave in nadzornega sveta pri dobičku 
družbe se uporabi ustvarjeni čisti poslovni izid iz leta 2002; 

• preostali del bilančnega dobička v višini 10.084.971 tisoč SIT ostane nerazporejen. 
 

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 19. 7. 2005  vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v 
centralnem registru pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda se 
izplača do 31. 8. 2005. 



 
2.  Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v 
poslovnem letu 2004 ter jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.  
 
Sklep sprejet v predlagani obliki 
    
4. Določitev udeležbe predsednika in članov uprave ter predsednika in članov     
nadzornega sveta pri dobičku družbe 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 

 
1. Predsednik in člani uprave so udeleženi pri dobičku družbe za leto 2004 v višini 25 % svojih 
prejetih bruto plač za leto 2004. 
2. Predsednik nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 15 % prejetih bruto plač 
predsednika uprave za leto 2004. 
3. Vsak član nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 10 % povprečne letne bruto 
plače članov uprave za leto 2004, v sorazmerju z obdobjem, ko je bil član nadzornega sveta v letu 
2004. 
4. Plačilo po tem sklepu se opravi v mesecu dni po sprejemu tega sklepa. 
 
Sklep sprejet v predlagani obliki 
 
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednje sklepe: 

 
Sklep št. 1 

 
V točki 2.1. Statuta družbe se črta alineja 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n. 
 
Sklepi sprejeti v predlagani obliki 
 

Sklep št. 2 
 

Točki 6.4. in 6.5. Statuta družbe se spremenita tako, da se glasita: 
 

- 6.4. Uprava ima največ 3 (tri) člane. 
Sestavo – predsednika in namestnika predsednika ter konkretno število članov določi 
nadzorni svet s sklepom o imenovanju uprave. 
Član uprave imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Ur.l. RS št. 42/93 in št. 56/01), je delavski direktor, ki v okviru splošnih pravic in 
obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in 
socialnih vprašanj. 

 
- 6.5. Vsak član uprave je zadolžen za posamezna poslovna področja družbe, kar se 

uredi s poslovnikom o delu uprave. 
 

Sklepi sprejet v predlagani obliki 
 

Sklep št. 3 
 

       Sprejme se čistopis statuta družbe. 
 
Sklep sprejet  v predlagani obliki 
 
6. Določitev standardov računovodskega poročanja 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 
 



Intereuropa d.d. sestavlja v obdobju naslednjih petih poslovnih let, šteto od 1. 1. 2006 dalje, 
računovodska poročila iz 1. odstavka 56. člena ZGD v skladu z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja. 
 
Sklep sprejet v predlagani obliki 
 
7. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2005 
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 
 
Za poslovno leto 2005 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Deloitte&Touche revizija d.o.o., 
Dunajska 9, 1000 Ljubljana. 

Sklep sprejet v predlagani obliki 

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.  
 
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo objavljeno tudi na spletni strani družbe od 15.07.2005 
dalje. 
 

 INTEREUROPA d.d. 
 Predsednik uprave 

 
Jože Kranjc, univ. dipl. prav. 

 


