
 

INTEREUROPA, d.d., Koper  

14. skupščina družbe INTEREUROPA d.d. 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) ter na  podlagi 6.30  in 
6.25. točke statuta družbe INTEREUROPA d.d., uprava družbe sklicuje 14. redno skupščino 

delničarjev družbe, 
 

 ki bo v torek 15. novembra 2005, ob 12. 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 ga. Natali Volčič Ivanič in ga.  Milena Kalc. 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
 
 
2. Seznanitev skupščine z odstopom g. Ernesta Gortana iz članstva v nadzornem svetu  in 

izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta- predstavnika delničarjev  
       Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Skupščina se seznani z odstopom g. Ernesta Gortana iz članstva v nadzornem svetu.  
Za nadomestnega člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev se izvoli mag. Marko 
Starman, stanujoč Izletniška pot 28, Koper, do poteka mandata članov nadzornega sveta – 
predstavnikov delničarjev, tj do 4.7.2007.   

 
 

*** 
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v 
Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva sklica 
skupščine do dneva zasedanja skupščine.  
 
Predlogi delničarjev 
Nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora 
biti podan v pisni obliki ter 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. 
Vsaka delnica daje delničarjem en glas. 
 
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, ter 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.  
 
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, tj. 15.11.2005 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo 
takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.  
 

 
 

Sklic  skupščine je bil dne 14.10.2005 skladno s Statutom družbe objavljen v časopisu 
»Delo«. Od dne 14.10.2005 dalje.bo objavljen tudi na spletni strani družbe, na naslovu 
www.intereuropa.si.  
 
Vljudno vabljeni! 
 

INTEREUROPA d.d 
predsednik uprave 

 
       Jože Kranjc, univ. dipl. prav. 

 
 
 

 
 

http://www.intereuropa.si

