Nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů, z. s.

POKYNY K REGISTRACI A PRŮBĚHU VZDÁLENÉHO HLASOVÁNÍ
na 33. Valném shromáždění dne 9.6.2022

1. Členové s právem hlasovacím mohou vzdáleně hlasovat elektronickými prostředky pouze
za předpokladu, že jsou registrováni k webu zastupovaných. Pokud přístup na web
zastupovaných ještě nemáte a plánujete využít možnosti vzdáleného hlasování,
doporučujeme si jej co nejdříve vytvořit. Pravidla vytvoření účtu naleznete na webu
zastupovaných (www.umelci-intergram.cz a www.vyrobci-intergram.cz).

2. 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 „Novinky“. Registrovat se ke vzdálenému hlasování elektronickými prostředky lze
od 26. 5. 2022 10:00 hodin SEČ do 1. 6. 2022 16:00 hodin SEČ. Registrace je otevřena
5 pracovních dní.

3. Pokud dojde k prokazatelným technickým problémům na straně INTERGRAM, z.s., 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.

4. 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, z.s. může požadovat náhradu vzniklé škody.

5. Body programu určené k hlasování budou zveřejněny na adrese www.intergram.cz v oddílu
„Novinky“ dne 19. 5. 2022. Dokumenty, o kterých se bude hlasovat, budou k dispozici
na webu zastupovaných a dále jsou k nahlédnutí v sídle INTERGRAM, nebo je možné je
na základě žádosti zaslané na intergram@intergram.cz poskytnout žadateli e-mailem
v elektronické podobě.
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6. Pro účast elektronickými prostředky a vzdálený výkon hlasovacího práva prostřednictvím
webu zastupovaných bude dne 2. 6. 2022 zveřejněn na webu zastupovaných interaktivní
formulář s body programu určenými k hlasování. Hlasování proběhne dne 2. 6. 2022
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.

7. Člen s právem hlasovacím, který se registroval ke vzdálené účasti na Valném shromáždění
a k výkonu hlasovacího práva elektronickými prostředky, pozbývá možnost hlasovat při přímé
osobní účasti na Valném shromáždění včetně účasti prostřednictvím zmocněného zástupce.

POSTUP PŘI REGISTRACI K HLASOVÁNÍ A HLASOVÁNÍ:

1. Na webu pro zastupované naleznete po Vašem přihlášení pole „vzdálené hlasování“, které
Vás přesměruje na web vzdáleného hlasování.

2. Zde naleznete odkaz na registraci ke vzdálenému hlasování a registrační formulář.

3. Po vyplnění registračního formuláře pro vzdálené hlasování obdržíte e-mail s potvrzením
o zařazení do registrace pro vzdálené hlasování.

4. Po úspěšné registraci obdržíte e-mail s přístupovými údaji ke hlasování. Přístup
ke vzdálenému hlasování je dále možný po Vašem přihlášení na webu zastupovaných. Pokud
bude registrace zamítnuta, obdržíte tuto informaci také e-mailem s vyjádřením, z jakého
důvodu k zamítnutí došlo. V tom případě nás můžete kontaktovat za účelem zjednání
nápravy.

5. Po přihlášení do webu vzdáleného hlasování se Vám zobrazí úvodní strana, kde bude
informace o termínu začátku hlasování.
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6. V době, kdy je možné provést elektronické hlasování, zde naleznete seznam jednotlivých
otázek, u kterých je možnost hlasovat „Pro“, „Proti“, „Zdržel se“. Otázkami je možno listovat.

7. V momentě, kdy projdete všechny otázky a zvolíte své odpovědi, klikněte na tlačítko „Uzavřít
hlasování“, které Vás převede na přehled odhlasovaných otázek. V tuto chvíli je Vaše
odpovědi ještě možno změnit kliknutím na samotnou otázku.

8. V případě, že takto chcete hlasovat již závazně, kliknete pod seznamem na tlačítko „Závazně
uzavřít hlasování“. Tím dojde k odeslání hlasů do INTERGRAM a je tak závazně odhlasováno.

9. Po odhlasování při přihlášení do webu vzdáleného hlasování uvidíte seznam otázek
a Vašich hlasů.

UPOZORNĚNÍ

1. Registrací prostřednictvím webu vzdáleného hlasování ztrácíte právo hlasovat na valném
shromáždění, a to i pro otázky, ve kterých jste prostřednictvím webu případně nehlasovali.
Pro tento účel nemůžete zplnomocnit ani jinou osobu. S podmínkami vzdáleného hlasování
se můžete obeznámit v Jednacím a volebním řádu Valného shromáždění INTERGRAM,
zveřejněném
na www.intergram.cz.

2. Nehlasováním o některé z otázek se snižuje kvorum pro sčítání hlasů.

3. Zdržením se hlasování o některé z otázek znamená de facto „proti přijetí“.

4. Web zastupovaných INTERGRAM a aplikace pro účast elektronickými prostředky
a vzdálený výkon hlasovacího práva na Valném shromáždění jsou dvě různé, i když navzájem
propojené aplikace.
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