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P ř i h l á š k a
z a č l e n a celého D r u ž s t v a SD AKORN, nebo

konkrétního pracovního, či správně majetkového kolektivu s
vlastní samosprávou

_______________________
*za Pracovní či správní kolektiv považujeme:

a. samostatný projekt registrován a veden vnitroorganizačně,
b. Provozovnu s názvem, adresou a IČO,
c. Pobočku s názvem, adresou a IČO

Fyzická osoba – jméno, příjmení a titul:

Právnická osoba: název firmy:

zastoupená kým:

Bydliště u fyzických osob a sídlo u právnických osob:

Ulice:

Obec:

PSČ:

Rodné číslo u fyzických osob:

IČ:

DIČ u plátce DPH:

se tímto přihlašuji za člena
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Dle stanov družstva může člen vlastnit nejvýše tolik členských vkladů, aby v rámci své
pracovní skupiny, nebo ve volených orgánech splňoval §769/2 zákona o obchodních korporacích
spojené s hlasovacími právy a to v max. výši 10% (u právnické osoby 25%). Přitom jeden každý
členský vklad se musí vázat k pracovní skupině, nebo být volným členem dle stanov.

Seznam všech pracovních kolektivů:

(můžete se stát buď členem pracovního kolektivu, nebo družstva SD AKORN celkově jako ta
kového, v rámci působení v jiných kolektivech už pak není nutný nový poplatek, tedy poplate
k činí jednorázový příspěvek, časem však může být v některém kolektivu poplatek jiný dle jeji
ch výše majetku, know-how apod, než v jiném a při případných přechodech do jiných, nebo d
alších kolektivů a v rámci užívání jejich majetku a dalších aktiv se v takovém případě poplate
k musí doplatit buď provozovně, nebo družstevníkovi dle aktuálního rozdílu a poslat z účtu je
dné provozovny do jiné)

Pracovní kolektiv: Ulice Obec PSČ Členský
vklad

Interiéry Praha Jahodová 42 Praha 10 Praha 106 00 1000,-

ProjektCOM Jahodová 42 Praha 10 Praha 106 00 1000,-

StavoCOOP Jahodová 42 Praha 10 Praha 106 00 1000,-

SD AKORN (družstva
jako takového buď
volný člen dle stanov,
nebo člen, který se
časem k nějakému
kolektivu přidá)

Čihákova 1821/30 Praha
9

Praha 109 00 1000,-

NANOkorn Jahodová 42 Praha 10 Praha 106 00 1000,-

Bytová sekce SD
AKORN

Čihákova 1821/30 Praha
9

Praha 109 00 1000,-

Chci být členem i
zapsaného spolku
AKORN

Jahodová 42 Praha 10 Praha 106 00 100,-
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Prohlašuji, že jsem se seznámil(-a) se stanovami družstva (aktuální znění umístěno na
http://interierypraha.eu/stanovy-druzstva/) a že po vzniku svého členství v družstvu se budu řídit
jejich platným zněním.

O přijetí či nepřijetí za člena Družstva SD AKORN, nebo jeho pracovních kolektivů
rozhoduje představenstvo družstva (u kolektivu i představenstvo kolektivu) svým hlasováním na
základě splnění podmínek uvedených ve stanovách SDAKORN.. Základní členský vklad a zápisné je
potřeba uhradit na účet vedený u Komerční Banky a.s., č.ú. 115-8402630247/0100, variabilní symbol
rodné číslo.

Máte vlastní pracovní kolektiv? Chcete s ním přejít přímo pod AKORN?
Potom dále pro korespondenci uveďte tyto údaje:

Ulice
PSČ a OBEC
Telefon
Fax
E-mail
Mobilní telefon
Má vaše skupina
IČO?
Kontaktní osoba

Prohlášení k ochraně před většinovými odkupy podílů a práv členů,
nebo negativními vstupy konkurencí:

Já níže podepsaný touto podepsanou přihláškou se zavazuji, že nebudu prodávat družstevní
podíly investičnímu zájemci mající v úmyslu skupovat více než 5% družstevních podílů různých
členů.

V .........................................

Dne……………………….

..........................................…………….….............
vlastnoruční podpis přihlašovatele, ověřený podpis

Přílohy přihlášky:

U právnických osob kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku

http://interierypraha.eu/stanovy-druzstva/

