Pozvánka na členskou schůzi druŽstva

Zemědělské družsno Dřísv

se sídlem Všetaý, Na Náměstí 487, PSČ:277 16,

IČo: 00t0+q06,
Městským
soudem v Praze oddíl Dr XCII, vložka 805 (dríle
zapsané v obcho&rím rejstříku vedeného

jen,,Družsfuo"), která se uskuteční

dne 30.6.2020 od 9:30 (prezence účastnftůiiž od 9:00)

v Sokolovně Přívorv

Náwh programu jednání členskéschůze:

t.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zahójení, určeníorgúnůschůze a schvólení programu členskéschttze
Zprdva o hospodtÍřské situaci Družstva
Stanovisko kontrolní komise k účetníruÍvěrce a návrhu na použitízisku
Zpróva představenstva o změně prdvníformy
Stanovisko kontrolní komise ke změně prdvníformy
SchvóIení účetnízúvěrky 2019 a rozhoďnutí o použitízisku
Schválení projektu uněny próvníformy Družstva na próvníformu akciové společnost
Různé.
Zúvěr.

Poznámka k bodu 4
Zprávapředstavenstva
www.zddrisv.cz

o změně

právní formy je přístupná na internetových stránkách Družstva

Poznámka k bodu ó
Družstvo za účetníobdobí roku 2019 dosáhlo zisku ve výši 571110,94 Kč. Představenstvo
Družstva navrhuje převést dosažený výsledek hospodaření v plné výši na účetneuhrazené ztráý
minulých období.
Poznámka k bodu 7
Projekt přeměny je přístupný na internetových stránkách Družstva www.zddrisv.cz a současně
tvoří pfflohu ě. 1 této pozvánky.
Projekt přeměny obsahuje také navrhované znění stanov akciové spoleěnosti.
YáŽení členové,
vzhledem k tomu, Že na svolávané členskéschůzi bude přítomen notař a na programu členskéschůze
jsou velmi důležitébody, zdvořile Vás žádáme o účasta dochvilnost. V případě, Že se nebudete moci
"zúěastnit,
prosíme, abyste zmocnili jinou osobu. Prezence úěastníkůčlenskéschůze proběhne v místě
konání členskéschůze od 9:00 hod.

jsou k
Podklady k záleŽitostem na programu ělenské schůze' které nejsou souěástí této pozvánky
od
dispozici k prostudování na sekretariátu předsedy Zemědělského družstva Dřísy v pracovní dny
9,00 do 15,00 hodin.

Právo úěastnit se ělenské schůze mají zejména ělenové Družstva, jejich zástupci a dalšíosoby, u
kteý ch tak stanov í práu ní předpi sy.

Člen Družswa se můžeělenské schůze zúěastnit osobně nebo prostřednicwím zástupce na základé
písemné plné moci, j ejiŽvzor je přílohou é-2 této pozvrínky'

Při prezenci je nutno předložit platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem
zmócnitele. Zplné mbci musí_bý ďejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro
zastoupení najedné nebo na více členských schůzích(635 odst. 2 ZaK).
Čt"noui DruŽšwa ani zástupci nepříslušíúhrada niákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastína
ělenské schůzi.
Ve Všetatech dne 3.6.2020

(ilpop

za představenstvo Družstva

Ing. David Jeěmík
pověřený zmocněnec
předsedy představenstva

AGRoKREDIT

a.s.

