PLNÁ MOC

POWER OF ATTORNEY

Zmocnitel:

Principal:

……………………………………………………………..
Jméno (název/obchodní firma)

……………………………………………………………..
Name (business/commercial name)

…………………………………………..…………………
IČO/datum narození

……………………………………………………………..
Company registration No./date of birth

……………………………………………………………... ……………………………………………………………..
sídlo/adresa trvalého pobytu
registered office/permanent residence
jako
akcionář
společnosti
Kofola
ČeskoSlovensko a.s., IČO: 242 61 980, se
sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708
00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B, vložka 10735 (dále jen „Společnost“)

as a shareholder of the company Kofola
ČeskoSlovensko
a.s.,
Company
registration No. 242 61 980, with its
registered office at Nad Porubkou 2278/31a,
Poruba, 708 00 Ostrava, registered in the
Commercial Register administered by the
Regional Court in Ostrava, Section B, Insert
10735 (hereinafter as the “Company”)

zmocňuje tímto

hereby grants this power of attorney
to

Zmocněnce:

Agent:

………………………………………………………………
Jméno

……………………………………………………………
Name and Surname

………………………………………………………………
Datum narození

……………………………………………………………
Date of birth

………………………………………………………………
Trvale bytem

……………………………………………………………
Permanent residence address

aby Zmocnitele zastupoval na řádné valné
hromadě Společnosti konané dne 21. 6. 2017
a vykonával veškerá práva, která Zmocniteli
náležejí jako akcionáři Společnosti, a to před,
v průběhu i po konání této valné hromady,
v rozsahu práv spojených se všemi akciemi
Společnosti, jejichž vlastníkem je Zmocnitel.

to represent the Principal at the ordinary
general meeting of the Company held on
June 21, 2017 and exercise all the rights
granted to the Principal as the shareholder
of the Company, before, during or after the
relevant general meeting to the extent of
rights attaching to the shares of the
Company that are owned by the Principal.

Zmocněnec JE* / NENÍ* oprávněn si The Agent IS* / IS NOT* entitled to appoint
ustanovit v rozsahu této plné moci za sebe a substitute within a scope of this power of
zástupce.
attorney.
Tato plná moc je vyhotovena v české a This power of attorney is executed in Czech
anglické jazykové verzi. V případě rozdílů and English language version. In case of

mezi těmito dvěma jazykovými verzemi discrepancies between the Czech and
rozhoduje verze česká.
English language version, the Czech
language version shall prevail.
V ………………, dne …………..

In ………………… on ………………

………………………………………………..
Zmocnitel

………………………………………………..
Principal

Udělenou plnou moc přijímám:

I accept this power of attorney:

V ………..………, dne ……………

In …………..…….. on …………….

………………………………………………..
Zmocněnec

………………………………………………..
Agent

(úředně ověřeným podpis Zmocnitele / osob (officially verified signature of the Principal /
oprávněných zastupovat Zmocnitele, vč. persons entitled to act on behalf of the
uvedení jména a funkce)
Principal, including indication of name and
title)

* Prosíme, vyberte Vámi zvolenou variantu.
Není-li vybrána (zakroužkována) žádná varianta, platí, že Zmocněnec není oprávněn udělit substituční
plnou moc.

