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UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  30.7.2009                        
 

 
Uprava družbe INTEREUROPA d.d. na podlagi določila Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07) ter Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Pravil 
borze objavlja 
 

sklepe 20. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 30.7.2009 
 

Na skupščini je bilo zastopanih 4.862.869 št. delnic, kar predstavlja 61,68 % delnic z 
glasovalno pravico.  
 
Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 

1. Luka Koper d.d. Koper: s 1.960.513 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 
24,87% glasovalnih pravic 

2. Kapitalska družba d.d., Ljubljana: s 719.797 številom delnic in glasovalnih pravic 
družbe ali 9,13% glasovalnih pravic 

3. Slovenska  odškodninska družba, d.d., Ljubljana: s 474.926 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 6,02% glasovalnih pravic 

4. INFOND d.o.o.-PE Uravnoteženi vzajemni sklad Global, Maribor: s 313391   
številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 3,97% glasovalnih pravic 

5. NFD 1 Delniški investicijski sklad, Ljubljana: s 304.312 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 3,86 % glasovalnih pravic 

 
Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi: 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
 

- Za predsednika skupščine se izvoli g. Jože Kranjc. 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda 

se za preštevalca izvolita g. Matjaž Ujčič in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine je  prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.862.869 delnic.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
 
2. Predstavitev letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2008 z mnenjem 
revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 
282. členu ZGD-1 
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Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2008, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za 
leto 2008 in predloga za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 ter načinu in obsegu 
preveritve vodenja družbe v letu 2008, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil 
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za 
leto 2008.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.862.869 delnic.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
 
 
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitvi s  prejemki članov nadzornega 
sveta  in uprave ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu 
 
3.1. sklep 
 
Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. leta 2008  v višini 57.990 tisoč EUR ostane v celoti 
nerazporejen. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.862.053 delnic.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 76,250 %, proti pa 23,750 % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
 
3.2. sklep 
Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem  letu  in so navedeni na str. 160 letnega poročila 
koncerna Intereuropa za leto 2008. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.862.869 delnic.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
 
3.3. sklep 
Izglasovan nasprotni predlog delničarja Luka Koper, d.d., k točki 3.3.: 
»Skupščina ne potrjuje in ne odobri dela nadzornega sveta družbe Intereurope, 
d. d. v poslovnem letu 2008 ter mu ne podeli razrešnice za delo v poslovnem letu 2008.« 
 
Obrazložitev: 
Glede na nastalo situacijo v družbi Intereuropa predlagateljica meni, da ni umestno odločati 
o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za delov poslovnem letu 2008. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.862.329 delnic.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 84,766%, proti pa 15,234 % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
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3.4. sklep 
Skupščina ne potrjuje in ne odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2008 
ter ji ne podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.862.328 delnic.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0 % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
 
 
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d. 
 
4.1. sklep 
Spremeni  se točka 6.5. statuta tako, da se glasi: 
6.5. (šest.pet)Vsak član uprave je zadolžen za posamezna poslovna področja družbe, kar se 
uredi s poslovnikom o delu uprave. Delavski direktor ne sme biti zadolžen za vodenje 
temeljnih poslovnih področij družbe. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.862.329 delnic. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 13,089 %, proti pa 86,911  % oddanih glasov.  
 
Sklep ni bil sprejet.  
 
4.2. sklep 
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta družbe 
Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi: 
12.1 (dvanajst.ena) Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve 
tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z 
dne 10.4.2009 (desetega aprila dvatisočdevet), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega 
statuta.   
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.862.869 delnic. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 0 %, proti pa 100  % oddanih glasov.  
 
Sklep ni bil sprejet.  
 
 
5. Odstop iz članstva v nadzornem svetu  in izvolitev novih članov nadzornega sveta 
 
5.1. Sklep 
Skupščino delničarjev se seznani,  da je  dne 9.6.2009 ga. Manja Skernišak, članica 
nadzornega sveta-predstavnica kapitala, podala izstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu 
družbe Intereuropa d.d.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.862.869 delnic. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 100 %, proti pa 0  % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
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 5.2. sklep: 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem izvolitve  izvoli :   

- Vinko Može 
 
VINKO MOŽE; po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,  je zaposlen kot 
strokovni sodelavec za ekonomiko poslovanja v kabinetu uprave družbe Aerodrom d.d. 
Ljubljana. Pred tem opravljal funkcijo predsednika uprave Aerodroma Ljubljana d.d. Je 
imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.862.053 delnic. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 100 %, proti pa 0  % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
 
5.3. sklep 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem 16.11.2009  izvoli :   

- mag. Tadej Tufek 
 
Mag. TADEJ TUFEK ; magister znanosti s področja ekonomije in poslovne vede, opravlja 
funkcijo predsednika uprave v družbi Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana. Predhodno 
je bil kot član uprave v isti družbe odgovoren za finance. Opravljal je tudi funkcijo 
namestnika direktorja Slovensko odškodninske družbe iz Ljubljane. Je imetnik potrdila o 
usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.  Je namestnik 
predsednika Nadzornega sveta v Banki Celje d.d.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.862.329 delnic. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 96,544 %, proti pa 3,456  % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
5.4.  sklep 
Za članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem 16.11.2009,  izvoli :   

- mag. Maša Čertalič 
 
Mag. MAŠA ČERTALIČ; je magistra znanosti logistično transportnega managementa, 
opravlja funkcijo vodje službe za raziskave in razvoj v Luki Koper, kjer je tudi zadolžena za 
sodelovanje z EU in projekti črpanja nepovratnih sredstev. Bila je tudi aktivna članica 
razvojnih iniciativ transportno-logistične dejavnosti na nacionalnem nivoju kot so: 
Transportno-logistični grozd, Slovenska pomorska tehnološka platforma in Svet vlade za RS 
za konkurenčnost za skupino »Vozila, transport in logistika«.  
 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.862.329 delnic. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 99,994 %, proti pa 0,006  % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
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6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009 
 
Za poslovno leto 2009 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG SLOVENIJA, 
podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.862.329 delnic. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 96,612 %, proti pa 3,388  % oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 

7. Seznanitev s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic 
 
Skupščina se seznani, da je uprava, v skladu s sklepom o izdaji pooblastila upravi za 
pridobivanje lastnih delnic in izključitvi prednostne pravice pri pridobivanju lastnih delnic, ki 
je bil sprejet na 17. skupščini družbe dne 6.7.2007, za namene iz navedenega sklepa, 
pridobila 18.135 lastnih delnic družbe, kar predstavlja 0,2295 % vseh delnic družbe v 
vrednosti 180.393,81 EUR-a. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo  4.862.869 delnic.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.   
 
 
 

 Uprava družbe Intereuropa d.d. 
Ernest Gortan 

 

 
 
 


