POKYNY K REGISTRACI A PROCEDURY VZDÁLENÉHO HLASOVÁNÍ NA VALNÉM
SHROMÁŽDĚNÍ 2018:
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Členové s právem hlasovacím mohou vzdáleně hlasovat elektronickými prostředky
pouze za předpokladu, že jsou registrováni k webu zastupovaných. Pokud nemají
doposud učiněnou registraci k webu zastupovaných, mohou tak učinit dle pravidel
uvedených na stránkách www.intergram.cz .
Pokyny k registraci ke vzdálenému výkonu členských práv včetně výkonu práva
hlasovacího jsou obsaženy v pozvánce na Valné shromáždění a zveřejněny na adrese
www.intergram.cz v sekci „Aktuality“. Registrovat se ke vzdálenému hlasování
elektronickými prostředky lze od 31. 5. 2018 od 10:00 hodin do 6. 6. 2018 do 16:00
hodin SEČ.
Pokud dojde k prokazatelným technickým problémům na straně INTERGRAM, které
znemožní členům s právem hlasovacím možnost registrovat se ve výše uvedeném
termínu, je ředitel INTERGRAM oprávněn prodloužit termín určený k registraci o dobu, v
níž bylo prokazatelně nemožné se registrovat. O prodloužení tohoto termínu je
INTERGRAM povinen bez prodlení členy s právem hlasovacím informovat na adrese
www.intergram.cz.
Přístupová data pro účast elektronickými prostředky a vzdálený výkon hlasovacího práva
jsou důvěrná a smí být užívána pouze osobně členem s právem hlasovacím, který se k
přístupu autorizoval. Předání těchto dat třetí osobě je hrubým porušením pravidel
členství v INTERGRAM. Takové jednání může vést k vyloučení člena s právem hlasovacím
dle čl. 3 odst. 13 písm. b) Stanov. INTERGRAM může požadovat náhradu vzniklé škody.
Předmětem účasti elektronickými prostředky a vzdáleného výkonu hlasovacího práva
jsou v roce 2018 veškeré body programu určené pro hlasování na Valném shromáždění.
Body programu určené k hlasování budou zveřejněny na adrese www.intergram.cz
v oddílu Aktuality dne 24. 5. 2018.
Pro účast elektronickými prostředky a vzdálený výkon hlasovacího práva prostřednictvím
webu zastupovaných bude dne 7. 6. 2018 zveřejněn na webu zastupovaných interaktivní
formulář s body programu určenými k hlasování. Hlasování proběhne od 7. 6. 2018 od
00.00 hodin do 24:00 hodin SEČ. Po uplynutí této doby bude hlasování ukončeno. Pakliže
dojde k prokazatelným technickým problémům na straně INTERGRAM, které znemožní
členům s právem hlasovacím možnost vykonávat své hlasovací právo prostřednictvím
webu zastupovaných ve výše uvedeném termínu, je ředitel oprávněn prodloužit termín
určený k registraci o dobu, v níž bylo prokazatelně nemožné hlasovat. O prodloužení
tohoto termínu je INTERGRAM povinen bez prodlení členy s právem hlasovacím
informovat na adrese www.intergram.cz.
Člen s právem hlasovacím, který se registroval ke vzdálené účasti elektronickými
prostředky a výkonu hlasovacího práva na Valném shromáždění pozbývá možnost
hlasovat při přímé osobní účasti na Valném shromáždění včetně účasti prostřednictvím
zmocněného zástupce.

