
 

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA 

 

Představenstvo družstva STYL,  družstvo pro chemickou výrobu se sídlem Václavské náměstí 831/21, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00028134, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka DrXCIX 18 („družstvo“), tímto svolává 

  

členskou schůzi družstva, 

 

a to na pátek dne 28.5.2021 v 11.00 hod. v areálu Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby 

na adrese Služeb 753/3, 100 00 Praha 10 Strašnice v zasedací místnosti ve 4. patře s následujícím 

programem: 

 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze; 

2. Volba orgánů členské schůze; 

3. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh představenstva družstva na vypořádání hospodářského   

    výsledku za rok 2020; 

4. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a hlasování o návrhu představenstva družstva   

    na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020; 

5. Hlasování o schválení  Finančních záruk ve prospěch Citibank Europe plc, společnosti založené a 

existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku 
společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice 
prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, 
Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 281 98 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 59288; 

6. Diskuse, závěr;  

 

Účast na členské schůzi je právem člena družstva. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně 

anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení 

na jedné nebo více členských schůzích. 

Přijatá usnesení budou přijata s účinností ke dni konání členské schůze. 

Podklady pro členskou schůzi budou k dispozici u předsedy představenstva družstva Ing. Jiřího Daňka 

na adrese Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby se sídlem Služeb 753/3, 100 00 Praha 10 

Strašnice počínaje dnem 20.5.2021 každý pracovní den od 10.00 do 14.00 hodin. 

 

 

V Praze, dne 7.5.2021 

 

        Za představenstvo družstva 

 

                  Ing. Jiří Daněk 

           předseda představenstva 


