Pozvánka na členskou schůzi

AUTODRUŽSTVA PRAHA
se sídlem Spojovací 783/41, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 480 30 317,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 796

Představenstvo družstva svolává členskou schůzi
na den 8. června 2020 od 15:30 hod.
do sídla družstva
Program členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Schválení mandátové a návrhové komise
Schválení programu členské schůze
Zpráva o vývoji hospodářské situace družstva
Zpráva Ing. Mgr. Barbory Stupkové, daňové poradkyně (č. 4938 KDP ČR) a účetní
Schválení výroční zprávy představenstva družstva za rok 2019, včetně účetní uzávěrky a
rozúčtování na ostatní fondy
8. Informace o výběrovém řízení na prodej 100 % členských podílů, prezentace nabídek
zájemců a návrh dalšího postupu – advokátní kancelář HVH LEGAL s.r.o.
9. Diskuse
10. Přestávka
11. Usnesení a výběr zájemce – budoucího kupujícího
14. Závěr
Prezence účastníků od 15:00 do 15:25 hodin v místě konání členské schůze. Ověření identity členů
družstva event. jejich zástupců, počtu hlasů, včetně zápisu do listiny přítomných. Po kontrole údajů s údaji
v seznamu členů družstva se člen nebo zástupce podepíše do listiny přítomných. Účastník se prokazuje
občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
Zástupce člena družstva se prokáže svým dokladem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
člena družstva.
Pozvánka je v souladu se stanovami družstva rozeslána dnešního dne všem jeho členům poštou popř. členy
– zaměstnanci družstva osobně převzata oproti podpisu; rovněž je uveřejněna na internetových stránkách
družstva http://www.adpraha.cz/ a na informační desce družstva, a to až do konání členské schůze. Tímto
uveřejněním se pozvánka považuje členům za doručenou (čl. IX. odst. 1. stanov).
Podklady k programu členské schůze jsou členům k dispozici k nahlédnutí v sídle družstva v kanceláři
předsedy, a to v pracovní dobu družstva od uveřejnění pozvánky do konání členské schůze.
Přílohy k pozvánce:
1.
2.

Dopis předsedy družstva členům
Formulář plné moci k zastoupení člena družstva na členské schůzi a k rozhodování

Představenstvo AUTODRUŽSTVA PRAHA
V Praze dne 25. května 2020

Jiří Medlík, předseda představenstva

