
lzjava o neodvisnosti
za ãlana nadzornega sveta drutbe Intereuropa d.d.

Podpisani(-a) 7’/i/ ?t’L1e’/AJ4- skiadno z 11. in 23. naöelomSlovenskega kodeksa upravanja javnih delnikih dru±b z dne 27.10.2016 (vnadaevanju: Kodeks) vezano na kandidaturo za ãlanstvo v nadzornem svetu dru±beIntereuropa d.d. iziavljam, da sem za opravljanje funkeile Olana(-ice) nadzornegasveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkuenj in znanja. Vizjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge S vKodeksu.

Prosimo oznaëite, au trditev drii all ne drii. Pri presojanju resniänosti trditve seuporabijajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

a) Ne opravijam funkeije izvrnega direktorja all Olana uprave dru±be all povezanedru±be in nisem opravljal(-a) takne funkcije v zadnjih treh letih.

DR2I NEDR2I

b) Nisem zaposlen(-a) v dru±bi all povezani dru±bi in nisem bift-a) na taknempolo±aju v zadnjih treh letih, razen Oe sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okvirusistema delavskega predstavnitva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

(u NEDR2I

c) Ne prejemam veëjih dodatnih prejemkov iz druThe au povezane dru±be, razenplaãila, Ri ga prejemam kot Olan(-ica) nadzornega sveta all elan(-ica) komisijenadzornega sveta.
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DR1I NEDR1I

ô) Nisem veöinski(-a) delniOar(-ka) in tudi ne zastopam veOinskega/veOinskihd&niOarjev.

NEDRZI

d) Z dru±bo all povezano dru2bo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a)pomembnih poslavnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delniãar,direktor all vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vkljuOujejo poloajdobavitelja blaga all storitev (vkljuëno s finanánimi, pravnimi, svetovalnimi aliposvetovalnimi storitvami), poloaj pomembne stranke in poloaj organizacü, kiprejemajo veOje prispevke od dru±be all od njene skupine.

DRj) NEDR2I
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e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali usluThenec(uslu±benka) sedanjega all nekdanjega zunanjega revizorja v dru±bi all z zunanjimrevizorjem povezane dru±be.

DRZL NEDR2I

fl Nisem izvrnft-a) direktor(-ica) au élan(-ica) uprave druge dru±be, v kateri je izvrnidirektor all élan uprave dru±be élan nadzornega sveta. Pray tako nisem kako drugaeepovezan(-a) z izvrnimi direktorji oziroma àlani uprave preko sodelovanja v drugihdru±bah au organih.

C1I NE DR1I

g) V nadzornem svetu nisem yea kot tn mandate (au yea kot 12 let, Radar statutdru±be doloOa za mandat manj kot tini leta).

(DR2t NE DRZI

h) Nisem blifrji druinski élan élanov uprave au oseb, ki so v polo±ajih, omenjenih vtoëkah od a) do g).
N

DRZI NEDRZI

Poleg zgornjih navedb tudi:
- nisem alan(-ica) irega poslovodstva povezane dru±be in

NE DR2I

- nisem sodeloval(-a) pri sestavijanju vsebine predloga letnega poroOlla dru±be.
DR2I I NE DR2I

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalogoziroma odloOanje Olana nadzornega sveta all uprave ogra±eno zaradi vkljuéevanjanjegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov drufine, njenih ëustev,politléne all nacionalne (ne)naklonjenosti all kakrnih koli drugih povezanih interesovz drugo fiziãno all pravno osebo.

All na vaée odloàanje, skiadno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vplivae kakno dejstvo, ki ni bib navedeno zgoraj?

Prosimo obrazlo2ite, ëe ste odgovonili z DA:



Odvisnost kandidata za ã(ana nadzornega sveta je podana, ëe je nasprotje interesovskiadno s Prilogo S Kodeksa trajnejega (in ne zgo prehodnega) znaOaja in ierelevantno. MerHa za presojo relevantnosti nasprotja interesov so ziasti:
— vrsta in MevilOnost ravnanj in odloöitev, na katere se nasprotje interesov (Iahko)nanaa;
— verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
— vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanjadru±be.

Zgoraj navedene okoIiãine (iz priloge 53 in 84 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevoodvisnosti. Domneve so izpodbitne, Oe óIan nadzornega sveta doka±e, da nasprotjeinteresov kub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.Giede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Erosimo,da ustrezno obkro±ite.

__________

ç a) )neodvisnega(-o) kandidata za ëlana(- b) odvisnega kandidata za Olana(-ico)ico) nadzornega sveta nathornega sveta.

Pidimo, da ustrezno cbkrofite.
al)/$zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti
in vse trditve, ki so navedene zgoraj,
dr±ijo.

a2) kriterijO)

________________

ne dr±i(jo):
(obkroi razioge)
- glede na vrsto in tevi!ënost ravnanj in
odloëitev, na katere se to nasprotje
interesov (Iahko) nanaa,
- glede na verjetnost dejanske realizacije
nasprotja interesov in vpliv nasprotja
interesov na sposobnost objektivne
presoje uprave in poslovanja dru1be,
- ni trajnejãega znaôaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in
relevantnosti kritera
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V primeru izbora za ëlana nadzornega sveta dru±be Intereuropa d.d.. s podpisom
dovoijujem objavo podpisane izjave na spletnih straneb drube.

Datum:%’I? 02 ZOQ Podpis:

______________
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