Euro – African Cooperative, družstvo se sídlem Vodní valy 766, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl,
identifikační číslo 025 40 070,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle Dr,
vložka 1537
(N 359/2020)
Pan/Paní
Dle rozdělovniku

----------------------------DOPORUČENĚ – DORUČENKA
Věc: pozvánka na členskou schůzi družstva Euro – African Cooperative, družstvo
Vážený pane,
zvu Vás jako společníka společnosti Euro – African Cooperative, družstvo se sídlem Vodní valy 766,
Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, identifikační číslo 025 40 070 (dále též jen „Družstvo“),
na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek dne 22.10.2020 od 14,00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze,
ve 4. patře budovy na adrese Praha 1, Na Florenci 1055/35, PSČ 110 00,
s takto navrženým programem:
1) zahájení, volba orgánů členské schůze, schválení programu členské schůze.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí do funkce předsedy členské schůze pana Jana Matuška.
Valná hromada volí do funkce zapisovatelky členské schůze paní Oluwaseun Olumide Matušek.
Odůvodnění návrhu: V úvodu zasedání členské schůze je třeba vyřešit procedurální otázky konání
členské schůze.
2) schválení návrhu nového úplného znění stanov Družstva
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje návrh na změnu stanov Družstva tak, že stávající znění
jejich Článku 1 až Článku 31 se nahrazuje novým zněním těchto článků, včetně nadpisů a členění,
nové úplné znění je ve znění, které je připojeno jako příloha této pozvánky.
Odůvodnění návrhu: Družstvo řádně přijalo dne 10.7.2014 ve formě notářského zápisu nové úplné
znění stanov, které nebylo zapsáno do obchodního rejstříku. Znění stanov je přijímáno téměř v téže
podobě, funkční období předsedy družstva je v návrhu prodlouženo na dobu deseti let, působnost
členské schůze je doplněna i o zrušení udělení prokury a je rovněž dořešena možnost svolání členské
schůze pro případ, že by předsedovi družstva zanikla funkce nebo by nemohl tuto funkci ze závažných
důvodů vykonávat. Současně bylo zrušeno tajné hlasování o volbě či odvolání předsedy Družstva.
3) odvolání prokury, která byla udělena paní Oluwaseun Olumide Matušek.
Návrh usnesení: Členská schůze zrušuje s účinností ke dni konání členské schůze udělení prokury,
která byla udělena paní Oluwaseun Olumide Matušek dne 10.7.2014.
Odůvodnění návrhu: Paní Matušek byla navržena do funkce předsedy Družstva, funkce prokuristy není
slučitelná s výkonem funkce člena statutárního orgánu Družstva.
4) odvolání pana Jana Matuška z funkce předsedy družstva.
Návrh usnesení: Členská schůze odvolává z funkce předsedy družstva pana Jana Matuška, s účinností
ke dni konání členské schůze.
Odůvodnění návrhu: O odvolání z funkce předsedy Družstva členská schůze rozhoduje na vlastní návrh
pana Jana Matuška.

5) volba paní Oluwaseun Olumide Matušek do funkce předsedy družstva
Návrh usnesení: Členská schůze volí do funkce předsedy Družstva paní Oluwaseun Olumide Matušek
s účinností ke dni konání členské schůze.
Odůvodnění návrhu: Paní Oluwaseun Olumide Matušek byla navržena do funkce členem družstva
panem Janem Matuškem.
6) závěr členské schůze
Informace o právu na účast na valné hromadě vyplývajících ze stanov Družstva: Dle ustanovení Článku
21 odst. 3. platných stanov ze dne 10.7.2014 musí být svolání členské schůze oznámeno každému
členovi zasláním pozvánky na jeho adresu uvedenou v seznamu členů, případně osobním předáním
proti podpisu, nejméně 15 dnů před jejím konáním. Současně musí být pozvánka uveřejněna na
internetových stránkách Družstva www.eacoop.eu.
Dle příslušných zákonných ustanovení se člen družstva zúčastňuje členské schůze osobně nebo
v zastoupení. Jeden člen Družstva může zastupovat nejvýše jednu třetinu členů Družstva.

Příloha pozvánky: návrh znění stanov dle článku 2) programu.
V Praze dne 6.10.2020
…………………………………………………………….
Jan Matušek – svolavatel členské schůze

Odesláno poštou dne:
Podpis odesílající osoby

Osobně převzal dne:
Podpis přejímající osoby

Uveřejněno na stránkách Družstva
Dne 6.10.2020

