
PLNÁ MOC POWER OF ATTORNEY 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení akcionáře / Name and surname of the shareholder 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození / Date of birth 

 

………………………………………………………..………………………………………………... 

Trvalé bydliště / Permanent residence  

(„Zmocnitel“)  (the “Principal”) 

jako akcionář společnosti as a shareholder of  

eMan a.s.,  

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 
170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 272 03 
824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 25330 

eMan a.s., 

with its registered office at U Pergamenky 
1145/12, Holešovice, 170 00 Prague 7, Czech 
Republic, ID No.: 272 03 824, registered in the 
Commercial Register administered by the 
Municipal Court in Prague, File No. B 25330 

(„Společnost“) (the “Company”) 

tímto zmocňuje hereby authorizes 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení / Obchodní firma / Name and surname / Business name 

 

…………………………………………………………………………………………………...…….. 

Datum narození / Identifikační číslo / Date of birth / Company ID No. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště / Sídlo / Permanent residence / Registered office 

(„Zmocněnec“) (the “Representative”) 

k tomu, aby zastupoval Zmocnitele, jako 
akcionáře Společnosti, a v této souvislosti, aby 
zejména, nikoli však výlučně: 

to represent the Principal as a shareholder of the 
Company and, in this context, in particular 
without limitation, to: 

§ zastupoval Zmocnitele při rozhodování 
mimo valnou hromadu Společnosti (per 

§ represent the Principal in decision-
making outside the General Meeting (per 



rollam) oznámeném dne 14.5.2021; rollam) announced for 14 May 2021; 

§ vykonával za Zmocnitele veškerá 
akcionářská práva spojená s akciemi 
Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele při 
rozhodování mimo valnou hromadu 
Společnosti (per rollam). 

§ exercise on behalf of the Principal all 
shareholder rights associated with the 
Company's shares owned by the 
Principal in decision-making outside the 
Company’s General Meeting (per 
rollam). 

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, 
aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního 
a ekonomického účelu.  

This power of attorney shall be construed in the 
widest possible sense so that its legal and 
economic purpose can always be achieved.  

Zmocněnec JE / NENÍ* oprávněn udělit plnou 
moc jiné osobě, aby místo něj jednala v rozsahu 
této plné moci. 

The Representative IS / IS NOT* entitled 
to appoint a substitute to act on his behalf within 
the scope of this power of attorney. 

Tato plná moc a její výklad se řídí právními 
předpisy České republiky. Tato plná moc byla 
sepsána v jazyce českém s anglickém, přičemž 
česká verze je rozhodující. 

This power of attorney is governed by and 
construed in accordance with Czech law. This 
power of attorney was drafted in Czech and 
English, providing that the Czech version 
prevails. 

Tato plná moc je platná do 30.6.2021. This power of attorney shall be valid until 30 June 
2021. 

Místo / Place: 

Datum / Date: 

Zmocnitel / Principal: 

 

 

_______________________________________ 

Jméno a příjmení / Name and surname: __________________ 

[úředně ověřený podpis / legalised signature] 



* nehodící se škrtněte nebo označte kroužkem vybranou variantu / Delete or circle as applicable. 

Pokud není vybraná žádná varianta nebo přeškrtnutá nehodící se varianta, platí, že Zmocněnec není oprávněn udělit substituční plnou moc. / 
If no option is selected or deleted, the Representative is not entitled to appoint a substitute. 


