PLNÁ MOC

FIRMA/JMÉNO A PŘÍJMENÍ: …………………………………………………..

IČO/DATUM NAROZENÍ: ………………………………………
se sídlem: …………………………………………………………..
zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném…..........................................
sp. zn.: …………………………………………..

(dále jen „Člen“),
jakožto člen družstva
VIAMILK CZ družstvo
IČ: 642 59 439,
se sídlem Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn.: Dr
337
(dále jen „Družstvo“),
tímto zmocňuji
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
DATUM NAROZENÍ: ………………………………………
trvale bytem: …………………………………………………………..
(dále jen „Zmocněnec“),
k tomu, aby Člena v souladu s § 635 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), v plném
rozsahu zastoupil na členské schůzi Družstva konané dne 28. dubna 2022 od 11 hod. ve
velkém sále Domu kultury Dukla Pardubice, Gorkého 2573 (dále jen „Členská schůze“), tj.
aby zejména vykonával všechna členská práva na Členské schůzi Družstva spojená
s vlastnictvím družstevního podílu Člena, výslovně pak právo hlasovací.
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Tato plná moc je Členem Zmocněnci udělena pouze pro zastupování na Členské schůzi, tj. je
udělena pro zastupování pouze na jedné členské schůzi Družstva.
Zmocněnec je výslovně oprávněn za Člena činit všechna právní jednání v souvislosti s účastí
na Členské schůzi Družstva, zejména, nikoliv však výlučně, hlasovat o:
Jednacím a volebním řádu;
Volbě pracovních orgánů Členské schůze;
Programu členské schůze;
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021;
Převedení zisku do fondu nerozděleného zisku minulých let;
Účelovém rozdělení a převedení jiných vlastních zdrojů z rezervního odbytového fondu
a investičního fondu na navýšení dalších členských vkladů členů Družstva;
7. Navýšení dalších členských vkladů členů družstva a o schválení vzorového dodatku ke
smlouvě o dalším členském vkladu;
8. Schválení fúze sloučením (projektu fúze, včetně stanov Družstva, konečné účetní
závěrky Družstva (viz bod 4.) a zahajovací rozvahy nástupnického družstva);
9. Volbě členů představenstva a kontrolní komise;
10. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů orgánů Družstva a určení výše
odměny pro členy představenstva a kontrolní komise.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit v této souvislosti veškeré kroky, zejména podepsat
veškeré dokumenty, prohlášení, žádosti, rozhodnutí, smlouvy, zápisy a další písemná právní
jednání dle svého uvážení, a doručovat a přebírat jménem Člena veškeré dokumenty.
Zmocněnec není oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu plné moci
Člen souhlasí s tím, aby Zmocněnec zastupoval též ostatní členy Družstva ve stejném rozsahu
a prohlašuje, že v tom nespatřuje střet zájmů.
Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

V________________ dne___________

Člen: ………………………………………………

Tuto plnou moc bez jakýchkoli výhrad přijímám.

…………………………………………………
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