SVOLÁNÍ
Valné hromady
Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory
Předseda představenstva Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory („Komora“), se sídlem
Husova 159/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 26754665, zapsané v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 47974, svolává, v souladu se Stanovami Komory („Stanovy“) a
s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sbírky zákonů (tzv. Lex covid justice), valnou hromadu členů
(„valná hromada“), která se bude konat v místě a dne

27. května 2020 v 16.00 hodin
mimo zasedání, ve formě telekonference, se vzdáleným připojením s využitím technických prostředků.
Pro případ, že by nebyl dosažen potřebný počet hlasů pro usnášeníschopnost valné hromady, byl termín
druhého svolání (tj. náhradní valné hromady) stanoven na 12. června 2020, ve stejný čas, s hlasováním
mimo zasedání v písemné formě.
Podle následujícího programu:
od 15.45 hodin: registrace účastníků
16.00 hodin: přivítání předsedou představenstva panem Gianfranco Pinciroli
16.15 hodin: ověření usnášeníschopnosti valné hromady a zahájení s následujícím pořadem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba orgánů valné hromady (Generální Tajemník)
Schválení výroční zprávy Představenstva
Schválení výroční zprávy Dozorčí rady
Schválení účetní uzávěrky za účetní rok 2019
Prezentace aktivit Komory připravovaných na rok 2020
Projednání rozpočtu na rok 2020
Ostatní

Každý člen komory bude mít možnost účastnit se valné hromady vzdáleným připojením. Za tímto účelem
musí mít každý člen:
•
•

Osobní počítač (nebo srovnatelné zařízení jako je I-pad, mobilní telefon apod.) nakonfigurovaný
pro přístup k internetu a vybavený zvukovým a mikrofonním systémem;
Stabilní připojení k internetu.

Podrobné technické pokyny pro přístup k valné hromadě, včetně hlasovacích metod, budou členům
zaslány e-mailem nejméně 5 dnů před datem konání valné hromady.
Každému členovi Komory náleží, v souladu s příslušnými ustanovení Stanov, jeden hlas. Každý člen
Komory může být na valné hromadě zastoupen jiným členem Komory na základě písemné plné moci.
Jeden člen Komory však nemůže zastupovat více než pět členů Komory. Žádný zástupce již nemůže být
dále zastupován.
Za účelem lepší organizace, s ohledem na to že valná hromada se bude konat ve vzdáleném připojení,
žádáme členy o zaslání plné moci alespoň 5 dnů před konáním valné hromady.

Dovolujeme si připomenout, že člen Komory, který neuhradí členský příspěvek a to ani do osmého
pracovního dne předcházejícího shora uvedeného data konání valné hromady, pozbývá na valné
hromadě hlasovací právo.

Praha, 6. května 2020

Gianfranco Pinciroli
Předseda představenstva

