FORMULÁŘ PLNÉ MOCI PRO ZASTOUPENÍ NA VALNÉ HROMADĚ

PLNÁ MOC UDĚLENÁ FYZICKÉ OSOBĚ

Zmocnitel …………………………………………..…. (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) / (obchodní
firma, sídlo, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku) tímto uděluje

PLNOU MOC

kterou zmocňuje pana/paní ………………………………., datum narození …………………, bytem na adrese
………………………………….. k tomu, aby ho v plném rozsahu a na základě § 184 odst. 1 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, zastupoval/a na valné hromadě Komerční banky,
a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

konané dne 28. ledna 2014 od 13 hodin na adrese náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ
155 00.
.
Touto plnou mocí zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby se za něj zúčastnil uvedené valné hromady a na této
valné hromadě jej zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených s ……………akciemi, kterých
je zmocnitel výlučným vlastníkem, zejména aby za něj na uvedené valné hromadě hlasoval.
Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V ………………….., dne ……………….……………

Podpis zmocnitele: ……………………….……………

PLNÁ MOC UDĚLENÁ PRÁVNICKÉ OSOBĚ

Zmocnitel …………………………………………..…. (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) / (obchodní
firma, sídlo, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku) tímto uděluje

PLNOU MOC

kterou zmocňuje společnost ……………………………….(obchodní firma), se sídlem …………………, IČ
…………………, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném …………………………..oddíl…….., vložka…… k
tomu, aby ho v plném rozsahu a na základě § 184 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění, zastupoval/a na valné hromadě Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1360,
konané dne 28. ledna 2014 od 13 hodin na adrese náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ
155 00.

Touto plnou mocí zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby se za něj zúčastnil uvedené valné hromady a na této
valné hromadě jej zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených s ……………akciemi, kterých
je zmocnitel výlučným vlastníkem, zejména aby za něj na uvedené valné hromadě hlasoval.
Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V ………………….., dne ……………….……………

Podpis zmocnitele: ……………………….……………

