JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně
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VSEM CESTNYM CLENUM JEDNOTY, SPOTREBNIHO DRUZSTV A V
NOVÉM JIČÍNĚ

Vážení čestní členové družstva,
oznamujeme Vám, že dne 27.5.2013 byla shromážděním delegátů našeho družstva schválena
změna stanov, kterou byl mj. zrušen institut tzn. čestného člena našeho družstva.
Dovolujeme si Vám oznámit, že čestný člen družstva dle dosavadních stanov družstva, který je
evidován jako čestný člen s vkladem 100,- Kč, je oprávněn doplatit nejpozději do 30.6.2013 na
účet družstva č. 888169/0300, VS=rodné číslo čestného člena, částku 900,- Kč. Doplacením
částky 900,- Kč v termínu nejpozději do 30.6.2013 se tak čestný člen stane členem družstva se
základním členským vkladem 1000,- Kč, a to ke dni, kdy bude jím zaplacená částka uhrazena na
účet družstva.
V případě, že čestný člen nevyužije možnosti, dané mu čl. 2a odst. 1 stanov družstva, nejpozději
do 30.6.2013, jeho čestné členství končí ke dni 30.6.2013 a tento čestný člen má nárok na
vyplacení vypořádacího podílu ve výši 100,- Kč, a to nejpozději do 31.12.2014.
Tento podíl ve výši 100,- Kč mu bude vyplacen v hotovosti na základě jeho žádosti na základě
předložení průkazu totožnosti:
a) přímo na prodejně družstva na výdajový doklad
nebo
b) v hotovosti na ústředí družstva.
V případě, že čestný člen nepožádá o vyplaceni vypořádacího podílu v hotovosti do 31.7.2013,
bude mu částka zaslána poštovní poukázkou na poslední družstvu známou adresu čestného člena.

V případě dotazů se obraťte:
a) písemně na družstvo na adresu: JEDNOTA, spotřební družstvo
Smetanovy sady 3, Nový Jičín
b) telefonicky na te1.556 702 660, tel. č. 737280970, paní Lenartová
c) telefonicky na tel. 556702035 sekretariát družstva.
Za JEDNOTU, spotřební družstvo v Novém Jičíně:
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