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UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  30.7.2009                        
 

 
Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. sklicuje uprava družbe  
 

21. skupščino družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s 
sedežem  v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki bo 

 
v  četrtek, 10. septembra 2009, ob 13. uri 

 
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 

32, IX. nadstropje,  z naslednjim 
 

d n e v n i m   r e d o m: 
 
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. 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 bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
 
2. Predstavitev in obravnava Posebne revizije vodenja posameznih poslov družbe v 
obdobju zadnjih petih let- KONČNO POROČILO IN POVZETEK  UGOTOVITEV,  z dne 
30. junija  2009, pooblaščenega revizorja partnerja Marjana Mahniča, univ. dipl. 
ekonomist in partnerja mag. Sonja Žnidaršič,  univ. dipl. ekonomist družbe KP MG 
Slovenija podjetje za revidiranje d.o.o., izvedene po sklepu skupščine Intereuropa d.d., z dne 
10.4.2009 (poročevalca: imenovana posebna revizorja) 
     
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Na podlagi 327. člena Zakona o gospodarskih družbah in predstavljene Posebne revizije 
vodenja posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih petih let, mora uprava družbe, v šestih 
mesecih od dneva današnje skupščine, vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem 
posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov 
vodenja ali nadzora.  
Kot posebnega zastopnika, ki zastopa družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o 
utemeljenosti odškodninskega zahtevka in postopku v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s 
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katero je bilo odločeno o utemeljenosti takega zahtevka, skupščina imenuje g. Miha Kozinca, 
odvetnika iz Ljubljane, ki tudi sestavi tožbo za povrnitev škode.  
 

* * * 
 

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost  gradiva za skupščino  
 
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. 
člena  Zakona o gospodarskih družbah.  
Prepis posebnega revizorjevega poročila lahko dobi vsak delničar, naslednji delovni dan, po 
prejemu njegove pismene zahteve. 
 
Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak 
delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.  
Dnevni red s predlogi sklepov in  utemeljitve sklepov ter ostalo gradivo so poleg objave na 
borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani  družbe. 
Skladno s  Statutom se sklic skupščine objavi tudi v dnevnem časopisu Delo. 
 
Dopolnitev dnevnega reda  
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi 
sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Intereuropa d.d. Koper, Vojkovo 
nabrežje 32, ga. Ester Renko, elektronski naslov: ester.renko@intereuropa.si.  
Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.  
    
Predlogi delničarjev 
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in 
vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Intereuropa d.d. Koper, Vojkovo nabrežje 32, 
ga. Renko Ester, elektronski naslov: ester.renko@intereuropa.si, bodo objavljeni skladno s 
300. členom ZGD-1. 
 
Način glasovanja  
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.  
Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, ki 
bodo glasovali s pomočjo glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu nobeden delničar ne 
ugovarja.   
 
 
Udeležba na skupščini 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so 
kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri 
KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo 
pisno prijavijo najkasneje konec četrtega   dne pred skupščino, na naslov: Intereuropa d.d. 
Koper, Vojkovo nabrežje 32, ga. Renko Ester, elektronski naslov: ester.renko@intereuropa.si. 
 
Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno. 
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Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj 
in datum ter podpis pooblastitelja;  za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo 
naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom 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, tj. 10.9. 2009, ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina 
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.  
 
 
Vljudno vabljeni! 

 
INTEREUROPA d.d 

predsednik uprave 
Ernest Gortan 

 
 


