2014
20.6.2014 Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19.,
odstavce 6. platných stanov
N Á H R A D N Í Č L E N S K O U S C H Ů Z I,
která se bude konat 20. června 2014 (ve čtvrtek) od 13.00 hodin v
hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volebního
řádu, volba orgánů členské schůze,
tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, mandátové
komise, volební komise, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu.
3. Projednání výroční zprávy družstva za rok 2013.
4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání
hospodářského výsledku.
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na
vypořádání hospodářského výsledku.
Novelizované
6. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.. stanovy COOP
7. Projednání a schválení novelizovaných stanov COOP družstva družstva HB
HB.
8. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena orgánu a
jiných plnění členům
statutárního orgánu.
9. Doplňující volba člena kontrolní komise COOP družstva HB.
10. Zpráva volební komise.
11. Diskuse.
12. Zpráva návrhové komise a přijetí závěrečného usnesení.
13. Závěr členské schůze.
Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude
zahájena ve 12.15 hodin a ukončena ve 13.00 hodin. Člen
vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci
předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše
uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou
mocí.
Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.
Představenstvo
COOP družstva HB
5.6.2014

Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19.,
odstavce 2. platných stanov
Č L E N S K O U S C H Ů Z I,
která se bude konat 5. června 2014 (ve čtvrtek) od 14.00 hodin v

hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volebního
řádu, volba orgánů členské schůze,
tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, mandátové
komise, volební komise, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu.
3. Projednání výroční zprávy družstva za rok 2013.
4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání
hospodářského výsledku.
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na
vypořádání hospodářského výsledku.
6. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku..
7. Projednání a schválení novelizovaných stanov COOP družstva
HB.
8. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena orgánu a
jiných plnění členům
statutárního orgánu.
9. Doplňující volba člena kontrolní komise COOP družstva HB.
10. Zpráva volební komise.
11. Diskuse.
12. Zpráva návrhové komise a přijetí závěrečného usnesení.
13. Závěr členské schůze.
Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude
zahájena ve 13.15 hodin a ukončena ve 14.00 hodin. Člen
vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci
předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše
uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou
mocí.
Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.
Představenstvo
COOP družstva HB

