BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo
IČ 016 41 913, se sídlem Brno, Hoblíkova 563/22, PSČ 613 00
zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5347
V Brně, dne 18. února 2015
Věc:

POZVÁNKA

Vážení členové,
představenstvo BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo, si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční

ve čtvrtek, dne 12. března 2015 od 17:00 hodin
v prostorách úřadovny notáře v Brně JUDr. Sedlákové,
ulice Příkop 8 (areál IBC), 3. poschodí
Program členské schůze:
1. Přijetí nových stanov družstva
2. Volba statutárního orgánu
3. Různé

……………………………………………………

……………………………………………………

Irena PROKEŠOVÁ
BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo

Vladimír HORA
BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo

Poznámky k programu:
Členská schůze přijme nové stanovy – jsou to stanovy tzv. malého družstva. Návrh stanov vám bude doručen do pondělí
23. 2. 2015 a bude také k dispozici na webových stránkách. Pokud bude mít kterýkoliv člen Družstva připomínku
k navrhovanýcm stanovám, je nutné připomínky a návrhy dodat představenstvu Družstva písemně, a to nejpozději
na členské schůzi. Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách Družstva (www.svjhoblikova.cz).

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit a chcete zplnomocnit jinou osobu, učiňte tak prostřednictvím plné moci,
která je níže (na plné moci stačí obyčejné podpisy, tj. podpisy není třeba úředně ověřovat).

PLNÁ MOC
...............................................................................................................,

narozen/a ......................................................

jméno zmocnitele (uveďte své jméno – jméno člena družstva)

bytem ...................................................................................................................................................................................
(uveďte adresu svého trvalého bydliště)

jako člen BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo zplnomocňuji tímto pana (paní)
...............................................................................................................,

narozen/a ......................................................

jméno zmocněnce (uveďte jméno osoby, které dáváte plnou moc)

bytem ...................................................................................................................................................................................
(uveďte adresu jeho/jejího trvalého bydliště)

k tomu, aby mne zastupoval(a) na členské schůzi BD Hoblíkova 22, Brno, družstvo, která se koná dne 2. června 2014,
mým jménem hlasoval(a) a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.
Tato plná moc se uděluje právě jen na dobu konání členské schůze dne 2. června 2014.

V ..............................

dne ................................

…………………………………………………………………
podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám.
V ..............................

dne ................................

…………………………………………………………………
podpis zmocněnce

