GRADIVO
34. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, januar 2020

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 1:
-

Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda
se za preštevalki glasov izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Jana Flego.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.
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2. Podaja soglasja za izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za preostale delnice družbe
INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d.
Sarajevo
Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2:
Skupščina družbe INTEREUROPA, d.d. daje na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o
prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 –
odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 25/14 in 75/15) soglasje upravi družbe za izvedbo
vseh pravnih dejanj v zvezi z izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne
družbe INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d.
Sarajevo, Halilovići 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina.

Utemeljitev sklepa:
Delničar, Pošta Slovenije d. o. o. je na podlagi določil Zakona o prevzemih (v nadaljnjem
besedilu: ZPre-1) podal prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe INTEREUROPA,
Globalni logistični servis, delniška družba. Prevzemna ponudba traja od 10. 12. 2019 do 13. 1.
2020. Od objave prevzemne namere do objave odločbe o izidu prevzemne ponudbe organ
vodenja – v tem primeru uprava družbe INTEREUROPA, d.d. (v nadaljnjem besedilu tudi
emitent) na podlagi določil prvega odstavka 47. člena ZPre-1 brez sklepa skupščine
delničarjev ne sme sklepati poslov zunaj rednega poslovanja družbe.
Izvedba prevzemne ponudbe za odkup delnic INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija,
skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo, Halilovići 12, 71000 Sarajevo, Bosna in
Hercegovina (v nadaljevanju: ciljne družbe) sodi med posle zunaj rednega poslovanja družbe.
Pristojni organ – Komisija za vrijednosne papire v Federaciji Bosne i Hercegovine, je dne 20.
12. 2019, podal zahtevo, da prevzemno ponudbo za odkup delnic odkup delnic ciljne družbe
izvede Intereuropa d.d. in sicer najkasneje do konca januarja 2020.
Navedena zakonska obveznost emitenta je neposredna posledica vstopa delničarja družbe
Pošta Slovenije d. o. o. v lastniško strukturo Intereurope d.d. ter zakona, ki ureja prevzeme v
Bosni in Hercegovini, na podlagi katerega je mogoče izvesti izključitev malih delničarjev šele
po izvedbi postopka obvezne prevzemne ponudbe.
Ciljna družba je delniška družba, ki je ustanovljena in deluje po pravu veljavnem v Federaciji
Bosna in Hercegovina. Kapital ciljne družbe v višini 15.544.600 KM je razdeljen na 155.446
navadnih delnic nominalne vrednosti 100,00 KM (1 KM = 0,51 EUR na 3. 1. 2020).
Intereuropa d.d. je imetnik 148.879 delnic, kar predstavlja 95,7754 % vseh delnic ciljne
družbe. Intereuropa d.d. delnic ciljne družbe ni pridobila z izvedbo obvezne prevzemne
ponudbe, kar je bilo v skladu s takratno zakonodajo Bosne in Hercegovine.
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Predmet prevzemne ponudbe je 6.567 delnic, ki predstavljajo 4,2246 % vseh delnic ciljne
družbe. Prevzemna cena je določena na podlagi knjigovodske vrednosti ciljne družbe na dan
31. 12. 2018 in znaša 145,34 KM na delnico. V primeru, da vsi delničarji ciljne družbe
sprejmejo prevzemno ponudbo bo skupna vrednost sklenjenih pravnih poslov znašala
954.447,78 KM (486.786,37 EUR po tečaju na dan 3. 1. 2020).
V posledici navedenega delničar, družba Pošta Slovenije d. o. o., glede na tekočo prevzemno
ponudbo za odkup delnic Intereurope d.d., ki upravi Intereurope d.d. nalaga spoštovanje
določil prvega odstavka 47. člena ZPre-1 (kot obrazloženo zgoraj), predlaga, da skupščina
delničarjev Intereurope d.d., upravi Intereurope d.d. poda soglasje v skladu z določili prvega
odstavka 47. člena ZPre-1.
Delničar Pošta Slovenije d. o. o. ob dejstvu, da (i) določila ZPre-1 omejujejo upravo
Intereurope d.d. za izvedbo izrednih poslov do objave odločbe o izidu prevzemne ponudbe (v
okviru prevzemne ponudbe, ki jo je za preostale delnice Intereurope d.d. podal delničar Pošta
Slovenije d. o. o.), dejstvu, da (ii) prevzemna ponudba traja do 13. 1. 2020, ter dejstvu, da (iii)
mora Intereurope d.d. pristojnemu organu predložiti potrebno dokumentacijo za dovolitev
izvedbe prevzemne ponudbe za preostale delnice ciljne družbe do konca januarja 2020,
predlaga, da se skupščina izvede le v primeru, da bi dan izvedbe skupščine bil na dan, ko še
obstoji zakonska omejitev uprave Intereurope d.d. po izvedbi izrednih poslov. Če temu ne bo
tako, predmetna zakonska omejitev za upravo Intereurope d.d. ne obstoji več, posledično bi
bila izvedba predlagane skupščine nepotrebna, in bo delničar Pošta Slovenije d. o. o. predlagal
njen preklic.
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