ADN autodružstvo
Sídlo: Pražská 835, 547 01 Náchod
Identifikační číslo 47468165
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
vložka Dr 205

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Předseda družstva v souladu se zákonem č. zákonem č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a
stanovami jako svolavatel svolává členskou schůzi družstva, která se koná v sídle
družstva dne 30. června 2014 v 8.00 hod. S následujícím programem jednání:
Úvod a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
Volba orgánů členské schůze
Schválení programu schůze
Schválení nových stanov družstva
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2013
6) Odvolání pověřeného člena
7) Rozhodnutí o odměňování předsedy
8) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se můžete seznámit od 15.
6. 2014 každý pracovní den v době od 7.00 do 15.00 hod. v sídle družstva.
Pozvánka je současně od 15. 6. 2014 uveřejněna na informační desce v sídle družstva a na
internetových stránkách družstva www.autodruzstvo.eu a bude uveřejněna až do okamžiku
konání členské schůze.
Za ADN autodružstvo
………………………….
předseda představenstva

Příloha: Návrh nových stanov

§ 636 ZOK
(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou
schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v
seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být
na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
(2) Pozvánka obsahuje alespoň
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze a
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské
schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
§ 637 ZOK
Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje
pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

