
                                                                                                                                                                        

                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  28.08.2012                       
 

 
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 24. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 28.08.2012 
 

Na skupščini je bilo zastopanih 4.887.584 št. delnic, kar predstavlja 61,99% 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. NFD 1 Delniški investicijski sklad, Ljubljana: s 304.312 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 3,86% glasovalnih pravic. 

5. Abanka Vipa d.d., Ljubljana: s 244.473 številom delnic in glasovalnih pravic družbe 
ali 3,10% 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. Srečo Jadek; 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda 

se za preštevalki glasov izvoli ga. Mateja Tevž in ga. Milena Kalc.    
 
           Seji skupščine je prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.887.584 delnic, kar predstavlja 61,99% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.887.584delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 



2. Predstavitev letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2011 z mnenjem 
revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. 
členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice 
 
Sklep št. 2.1 
Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2011, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za 
leto 2011 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2011, 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 2011.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.647.584 delnic, kar predstavlja 58,81% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.647.584 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 240.000 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep št. 2.2  
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 staneh 157 in 158 
letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2011 (tabeli 57 in 58). 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.647.584 delnic, kar predstavlja 58,81% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.647.584 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 240.000 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep št. 2.3 
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2011 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.869.658 delnic, kar predstavlja 61,62% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.869.658 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 17.926 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep št. 2.4 
Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2011 ter ji 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.  
 
 
 



Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.882.684 delnic, kar predstavlja 61,79% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.882.684 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 4.900 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012 
 
Sklep št. 3 
Za poslovno leto 2012 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, 
poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.887.584 delnic, kar predstavlja 61,85% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.887.584 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalske  
           rezerve in povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 
 
Nasprotni predlog k točki  4.1. dnevnega reda 
 
Sklep št. 4.1.: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalske 
rezerve   
Osnovni kapital družbe se zaradi prenosa v kapitalske rezerve, kot izhaja iz bilance stanja po 
stanju na dan 31. 12. 2011 zmanjša iz 32.976.185,11 EUR za 25.073.772,11 EUR, tako da po 
zmanjšanju znaša 7.902.413 EUR. 

 
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku. Zaradi zmanjšanja 
osnovnega kapitala družbe se pripadajoči znesek delnice zniža iz 4,17293 EUR za 3,17293 
EUR tako, da po zmanjšanju znaša 1 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni 
kapital ostane nespremenjeno in sicer 7.902.413 navadnih imenskih prosto prenosljivih 
delnic. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.869.928 delnic, kar predstavlja 61,63% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.869.928 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 17.656 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 



Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o predlogu uprave in nadzornega sveta ni glasovalo. 
 
 
Nasprotni predlog k točki  4.2. dnevnega reda 
 

Sklep št. 4.2.: Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 
 

Osnovni kapital družbe (ki bo po zmanjšanju v skladu s točko 4.1 znašal 7.902.413 EUR) se 
poveča za 19.586.390 EUR, z izdajo 19.586.390 novih delnic, od tega 8.928.425 navadnih in 
10.657.965 prednostnih, z novimi stvarnimi vložki, tako, da po povečanju znaša 27.488.803 
EUR. 

 
Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami: 

 
Izdajatelj:  
Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, Koper, matična št.   
5001684000 

 
Oznaka in oblika:  
- navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda 
 SI0031100090, oznaka IEKG  
- prednostne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice 

 
Razred:  
- navadne delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred 
- prednostne delnice tvorijo en razred, ločen od navadnih delnic.  

 
Pravice iz delnic:  

Navadne delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1)  
pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do  
udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja  
po likvidaciji ali stečaju družbe. 

 
Prednostne delnice dajejo imetnikom (1) pravico do udeležbe pri dobičku in (2)  
pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju  
družbe. Prednostne delnice dajejo imetnikom prednost pri udeležbi na dobičku družbe  
v znesku 0,01 EUR (prednostni znesek) na delnico. Prednostni znesek se izplača poleg  
udeležbe na dobičku, ki pripada imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o  
uporabi bilančnega dobička.  
Prednostni zneski se prvič izplačajo pri izplačilu dobička za leto 2013. 

 
Pripadajoči znesek ene delnice (navadne in prednostne): 1 EUR 
Emisijski znesek ene delnice (navadne in prednostne): 1 EUR 
Skupni emisijski znesek izdanih delnic: 

Navadne:       8.928.425 EUR 
Prednostne: 10.657.965 EUR 

      

Datum izdaje: datum vpisa delnic v centralni register. 
 



Delnice se vplačajo s stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov so terjatve posameznih 
upnikov družbe, opredeljene v tabeli spodaj: 

  
 
Terjatev (v EUR) Upnik družbe (imetnik 

terjatve) 
Število in vrsta delnic, ki 
jih pridobi upnik družbe 

Denarna terjatev v višini 
3.068.990  
 

Gorenjska banka d.d., 
Kranj, matična številka 
5103061000 

3.068.990 navadnih delnic 
v emisijski vrednosti 
3.068.990 EUR 

Denarna terjatev v višini 
2.850.752 
 

Raiffeisen banka, d.d., 
matična številka 
5706491000 

2.850.752 navadnih delnic 
v emisijski vrednosti 
2.850.752 EUR 

Denarna terjatev v višini 
2.254.980 
 

SKB Banka d.d., 
Ljubljana, matična številka 
5026237000 

2.254.980 navadnih delnic 
v emisijski vrednosti 
2.254.980 EUR 

Denarna terjatev v višini 
753.703 
 

Banka Koper d.d., matična 
številka 5092221000 

753.703 navadnih delnic v 
emisijski vrednosti 
753.703 EUR 

Denarna terjatev v višini 
4.942.072 
 

SID - Slovenska izvozna in 
razvojna banka, d.d., 
Ljubljana, matična številka 
5665493000 

4.942.072 prednostnih 
delnic v emisijski vrednosti 
4.942.072 EUR 

Denarna terjatev v višini 
4.530.601 
 

Nova Ljubljanska banka, 
d.d., matična številka 
5860571000 

4.530.601 prednostnih 
delnic v emisijski vrednosti 
4.530.601 EUR 

Denarna terjatev v višini 
1.185.292 
 

Nova Kreditna banka 
Maribor d.d., matična 
številka 5860580000 

1.185.292 prednostnih 
delnic v emisijski vrednosti 
1.185.292 EUR 

 
Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se 
izključi v celoti. 

 
Rok za vpis in vplačilo delnic je 30. november 2012.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.856.902 delnic, kar predstavlja 61,46% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.856.902 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 30.682 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o predlogu uprave in nadzornega sveta ni glasovalo. 
 
Sklep št. 4.3: Pooblastilo za spremembo statuta 
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi statut družbe z zmanjšanjem in povečanjem 
osnovnega kapitala družbe v skladu s sklepi št. 4.1 in 4.2.  
 
 
 



 Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.874.498 delnic, kar predstavlja 64,68% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.874.498 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 13.086 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
5. Soglasje za prodajo investicije v Rusiji 
 
Nasprotni predlog k točki 5.  dnevnega reda 
 
Sklep št. 5:  
Skupščina družbe odkloni glasovanje o soglasju za prodajo investicije v Rusiji. 
 
Skupščina družbe se seznani s postopki prodaje investicije v Rusiji in pričakovanim zneskom 
kupnine za investicijo v Rusiji. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.810.839 delnic, kar predstavlja 52,25% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 3.810.839 delnic oziroma 92,29% oddanih glasov, proti pa 
318.365 delnic oziroma 7,71 % oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 758.380 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o predlogu uprave in nadzornega sveta ni glasovalo. 
 
 
 
 

    Uprava družbe Intereuropa d.d. 
Ernest Gortan 

 

 
 
 


