Budapest, 2020. április 17./Budapest, 17 April 2020
Tárgy: Meghívó a „GREENPEACE Magyarország” Egyesület (1143 Budapest, Zászlós u. 54.)
rendes közgyűlésére
SUBJECT: INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF GREENPEACE HUNGARY
ASSOCIATION (1143 Budapest, Zászlós u. 54.)
Tisztelt Egyesületi Tag!

Dear Member of Association,

A „GREENPEACE Magyarország” Egyesület
képviseletében ezúton meghívom az Egyesület
rendes közgyűlésére, mely 2020. május 18-án
11.00 órakor videokonferencia keretében kerül
megtartásra.

On behalf of Greenpeace Hungary Association,
let me invite you to the regular Annual General
Assembly taking place at 11:00 am on 18 May
2020 in the form of a videoconference.

A közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

The agenda is the following:

1. Az
egyesület
alelnökének
mandátumhosszabbítása
2. 2019. évi pénzügyi beszámoló és
közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Alapszabály módosítás: főbb irányok
bemutatása és elfogadása

1. Prolongation of the mandate of the vicechairman of the Association.
2. Acceptance of the 2019 financial report
and Public Benefit Report
3. Amendments of the Bylaws: main
directions and changes

Felhívom
figyelmét, hogy az Egyesület
Alapszabálya 9. § 6. pontja értelmében,
amennyiben a 11.00 órára összehívott közgyűlés
a jelenlévő tagok létszámára tekintettel
határozatképtelen lenne, úgy a 30 perc múlva
ugyanott ugyanezen napirenddel megismételt
közgyűlés
határozatképes
függetlenül
a
megjelentek számától.
Az Egyesület a határozatokkal kapcsolatos
előterjesztéseket
és
határozattervezeteket
hozzáférhetővé teszi az Egyesület tagjai
számára legkésőbb a közgyűlés tervezett
időpontja előtti 8. napig.

I would like to draw your attention to the fact that
according to Article 9 paragraph 6 of the
Association's Bylaws, in the absence of a quorum
the 11:00 am meeting shall be convened again in
30 minutes at the same place, with the same
agenda regardless of the number of members
present.
The Association shall make the submissions and
draft resolutions available to the members of the
Association no later than 8 days before the
scheduled date of the General Assembly.

Tisztelettel/Sincerely:
__________________________________
„GREENPEACE Magyarország” Egyesület
Mag. Alexander Egit elnök/Chairman

