
pozvánka na členskou schůzi

zemědělského družstva Radiměř
se síd|em v Radiměři č.p. 183 , PsČ 569 07 ,IČ 00129933

Představenstvo Zemědělského družstva Radiměř Vás tímto srdečně zve na členskou schůzi, která se koná
v pátek dne 10.06,2022 v administrativní budově č.p. 183 Zemědělského družstva Radiměř. Začátek
schůze je v 17.00 hodin.

Proqram:
16.30 Prezence
17.00 Program členské schůze

1. Zahájení, volba orgánů členské schůze
2. Schválení zíízeni zásíavnich práv ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., ICO 453

17 054, k nemovitým věcem ve vlastnictví Zemědělského družstva Radiměř za účelem
Zajištění dluhů družstva vůči této bance blíže specif,rkovaných v Příloze č. 1 tóto
pozvánky.

3. Zprávy o hospodařeni drlžstva za rok 2021
4. Zprávy představenstva a kontrolní komise
5. Schválení účetni závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání zisku, schválení auditora

na další období a odměňování orgánů družstva do další členské schůze
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Další údaje k rozborům hospodařeni podniku za rok 2021 budou prezentovány na výroční členské schůzi,
bližší informace jsou k dispozici u ekonoma.

Pozvánka a přílohy na schůzi je od 25, 5.2022 uveŤejněna na informační desce družstva a na webových
stránkách www.agrosebranice.cz, sekce ZD Radiměř.

Pokud se nemůžete jednání členské schůze zúčastnit, je možné se nechat na členské schůzi zastoupit rra

základě písemné plné moci.
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