POZVÁNKA
Představenstvo KLAS-družstva Starovičky,
IČO: 49434632, se sídlem Starovičky 344, 693 01 Starovičky,
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně vede v oddíle Dr. vložku 2499
tel.: 519 414 160, 519 414 780, email: Klas.Starovicky@seznam.cz

svolává
na základě čl. 23 odst. 8 Stanov družstva

členskou schůzi,

která se koná ve čtvrtek 3. prosince 2015 ve 13:00 hod. v Kulturním domě ve Starovičkách
(prezence od 12:30 hod, odjezd autobusu ze Šakvic ve 12:30 hod. od prodejny Jednoty)

Program jednání členské schůze:
1. Zahájení.
2. Projednání a schválení podřízení se družstva zákonu o obchodních korporacích
jako celku postupem podle § 777 odst. (5) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); a projednání a
schválení nových stanov družstva.
3. Zpráva představenstva družstva o činnosti družstva v roce 2014 a schválení účetní
uzávěrky za rok 2014.
4. Diskuse.
5. Usnesení členské schůze.
6. Závěr.
Člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze na
informační nástěnce družstva a na webových stránkách družstva www.klas-starovicky.cz.
Člen družstva, který se nemůže členské schůze zúčastnit, může být zastoupen na základě
plné moci, přičemž plná moc musí být písemná, musí být udělena pro konkrétní
zastoupení na jedné členské schůzi a nikdo nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání
na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
Představenstvo družstva upozorňuje, že v případě neúčasti nadpoloviční většiny členů
družstva ve stanovenou hodinu bude svolána náhradní členská schůze, přičemž náhradní
členskou schůzi lze uskutečnit tak, aby se konala bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se
měla konat členská schůze původně svolaná, kdy náhradní členská schůze musí být
svolána novou samostatnou pozvánkou, stejným způsobem a se stejným programem, jako
původně svolaná členská chůze.
Příloha: - Návrh nových stanov družstva dle bodu 2 programu jednání členské schůze.
Ve Starovičkách dne 13.11.2015

…...................................................
Vlastimil Ovísek – předseda

…............................................................
Miluše Vinterlíková – místopředseda

