Zemědělské družstvo Dřísy
Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty
MS Praha , oddíl Dr XCII, vložka 805

Pozvánka na členskou schůzi
Zemědělského družstva Dřísy, se sídlem Všetaty, Na Náměstí 487 PSČ: 277 16, která se koná dne
6. 12. 2019 v Sokolovně Přívory od 9,30 hodin, prezence účastníků od 9,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení členské schůze, sdělení o počtu přítomných členů.
Volba řídícího členské schůze, zapisovatel, ověřovateů zápisu, sčitatelů hlasů.
Zpráva o činnosti představenstva v roce 2018 a informace o roku 2019.
Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2018
Schválení mezitímní účetní závěrky k 30.6.2019
Rozhodnutí o schválení projektu změny právní formy z družstva na akciovou společnost.

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Dřísy na akciovou společnost je přístupný na
internetových stránkách družstva od 22.10.2019 a uložen ve sbírce listin MS Praha.
Vzhledem k důležitosti projednávaných skutečností na členské schůzi je účast všech pozvaných
nezbytně nutná a to buď osobně nebo v zastoupení na základě přiložené plné moci.
Ve Všetatech dne

předseda představenstva

….....................................................................................................................................
.
Plná moc
Já, níže podepsaný/á/.....................................................................................................
nar............................................bytem.............................................................................
znocňuji pana/paní..........................................................................................................
nar...........................................bytem..............................................................................
aby mne zastupoval na jednání členské schůze Zemědělského družstva Dřísy, která se
koná dne 6.12.20198 od 9.30 hod v Sokolovně Přívory.
Jmenovaný/á/ je oprávněn/á/ činit na této členské schůzi vše, k čemu jsem
oprávněn/a/ jako člen Zemědělského družstva Dřísy.
V.................dne...........
….....................................................
Podpis člena udělující plnou moc

--------------------------------------------Podpis zplnomocněného zástupce

Návrh usnesení k čl. schůzi Zemědělského družstva Dřísy konané dne 6.12.2019
K bodu č.1 – Členská schůze přijala informaci o počtu přítomných
K bodu 2) čl. Schůze zvolila:
JUDr. Ivana Hubáčka vedením členské schúze
zapisovatelem členské schůze
ověřovatele zápisu z členské schůze
sčitateli hlasů
K bodu 3) Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činosti představenstva v roce 2018 a o
činnosti do konání členské schůze v roce 2019.
K bodu 4) Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na
vypořádání hospodářského výsledku (doplnit !!)
K bodu 5) Členská schůze schvaluje mezitimní účetní uzávěrku k 30.6.2019
K bodu ) Členská schůze schvaluje projekt přeměny družstva na akciovou společnost dle
předloženého návrhu.

