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Agro Trade zemědělské a obchodní družstvo staré Čívice

Přeloučská 252,530 06 Pardubice 6
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,.:^ Oznámení o výsledku hlasování per rollam
VEC:

y áženi členové družstva.

ve dnech od 25 .3 .202I do 9 .4 .202 1 proběhlo hlasování ,,per íollam", které nahradilo j ednání
členské schůze družstva. Důvodem této změny byla a je situace kolem onemocnění ,,covid".

Ze 38 rozeslaných hlasovacích lístků se vrátilo ve stanoveném termínu 36 platných
hlasovacích lístků což je95%.U všech rozhodnutí ( ROZHODNUTÍ č. 1 - schválenířádné účetní
závérky družstva za rok 2020, ROZHODNUTÍ č. 2 - rozdělení zisku družstva za rok 2020,
ROZHOONUTÍ O. : - volby do představenstva družstva, ROZHODNUTÍ č. 4 - volba do
kontrolní komise, ROZHODNUTÍ č, 5 - schválení smluv o výkonu funkce) došlo ke schválení
většinou hlasů. Rozhodnutí byla tedy platně přijata.

Členy představenstva družstva se na další 5 leté období stali Ing. Karel Švec, Ing. Ivana
Danielková, Zbyněk Čermák, Ing. Věra Laurynová, Jaroslav Pleskot, Pavel Sodomka a JlŤí Pavlas.
Členy kontrolní komise na další 5 leté období se stali Pavel Chalupa, Pavel Sehnoutek a Hana
Vojáčková.

Následně se sešlo představenstvo družstva na volbu předsedy a místopředsedy
představenstva. Předsedou představenstva byl zvolen Irrg, Karel Švec, místopředsedou
představenstva byla zvolena Ing. Ivana Danielková. Clenové kontrolní komise zvolili za předsedu
kontrolní komise Pavla Sehnoutka.

Clenský podil za rok 2020 Vám bude zaslán na Váš účet.

Děkujeme zaYaší důvěru azaaktívní účast při hlasování v této složité době.
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