
První vlaštovka, sociální družstvo
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl Dr, vložka 8773
IČ: 08075298

č. účtu: 2901617947/2010, Fio banka, a.s.
Sídlo: Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha

POZVÁNKA
na členskou schůzi družstva První vlaštovka, sociální družstvo, konanou dne 2. 1. 2021 od

19:30 online prostřednictvím internetové komunikační aplikace Zoom

V Praze dne 16. 12. 2020

Představenstvo družstva První vlaštovka, sociální družstvo, svolává na  den 2. 1. 2021 od 19:30

členskou schůzi  družstva  První  vlaštovka,  sociální  družstvo  online  prostřednictvím internetové

komunikační  aplikace  Zoom.  Internetový  odkaz  bude  členům  a  členkám  družstva  včas  zaslán

představenstvem prostřednictví emailu. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu

členské schůze včetně příloh zápisu (dle čl. 20, odstavce 6 Stanov). 

S podklady o   k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete  seznámit  v sídle

družstva. 

Program členské schůze:

1. Zahájení
2. Hlasování o schválení dalšího členského vkladu a znění smlouvy o dalším členském vkladu
3. Závěr

V případě, že schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo podle čl. 19 , odst.

11  Stanov,  náhradní  členskou  schůzi,  která  se  bude  konat  dne  22.  1.  2021  v  19:30  hodin

s nezměněným programem jednání.

S pozdravem

          Adéla Zicháčková  

          za První vlaštovka, sociální družstvo



První vlaštovka, sociální družstvo
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
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V případě, že se schůze nemůžete zúčastnit, můžete dle ustanovení čl. 17, odst. 1 Stanov

zmocnit jiného člena družstva, aby vás na schůzi zastupoval a hlasoval za vás. K tomu použijte níže

přiloženou plnou moc, kterou pověřený člen odevzdá při prezenci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á   M O C

Já, níže podepsaný(á) ........................................................... jako zmocnitel, tímto ve  smyslu  

ustanovení  čl. 17, odst. 1 Stanov První vlaštovky, sociální družstva zmocňuji 

....................................................... č. OP....................................... jako zmocněnce, k tomu, aby mě 

zastupoval/a a hlasoval/a na členské schůzi družstva, konané dne ....................

V Praze dne

.................................................                                          .........................................................

zmocnitel zmocněnec


