Ljubljana, 31.07.2020
Intereuropa, d.d.,
Upravi družbe in skupščini družbe
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa pod 2.1. točko dnevnega reda 34. redni skupščini družbe
Intereuropa, d.d.
Delničar Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000, kot predlagatelj skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD1) in določili statuta družbe, vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.1. pod točko 2. dnevnega
reda »Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD‐1, informacija o
prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice
ter seznanitev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.« na 34. redni skupščini družbe Intereuropa,
d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, ki bo potekala v četrtek, 27.08.2020 ob 15.00 uri na sedežu družbe.
Obenem sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD‐1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu
sklepa in da bomo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki 2.1. pod točko 2.
dnevnega reda.
Predlog nasprotnega predloga k točki 2.1. dnevnega reda glasi:
»Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2019 znaša 7.908.105,27 EUR in se uporabi na naslednji
način:
 del bilančnega dobička v višini 3.953.973,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend:
o dividenda znaša 0,01 EUR bruto (skladu z določili 3. člena statuta) za vsako od 10.657.965
prednostnih delnic; skupni znesek 106.579,65 EUR,
o dividenda znaša 0,14 EUR bruto (skladu z določili 3. člena statuta) za vsako od 27.470.668 rednih z
glasovalno pravico in prednostnih delnic; skupni znesek 3.845.893,52 EUR,
o dividende se izplačajo 15.09.2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 14.09.2020
(presečni dan).
 preostanek bilančnega dobička v višini 3.955.632,10 EUR ostane nerazporejen.«
OBRAZLOŽITEV: Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo
tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Ker že od leta 2013 delničarji nismo prejeli
dividend predlagamo, da za to namenimo ½ bilančnega dobička, drugo polovico pa pustimo nerazporejeno. Delničar
meni, da s takim predlogom ne ogroža dolgoročnega razvoja in nadaljevanje razdolževanja družbe, zvestim
delničarjem pa daje donos, ki ga niso bili deležni v preteklih letih.
Društvo MDS bo tudi glasovalo PROTI že podanemu in objavljenemu nasprotnemu predlogu VZMD, ker ta ni skladen
z 3. točko statuta družbe, saj ne predvideva delitve dividende in prednostnega zneska za prednostne delnice.
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