
PLNÁ MOC 

 

 
Název / jméno a příjmení:  ........................................................... 

sídlo / trvale bytem:   ........................................................... 

IČO / datum narození:  ........................................................... 

(„Zmocnitel“) 

 

tímto zmocňuje 

 

Jméno a příjmení:   .......................................................... 

trvale bytem:   .......................................................... 

datum narození:  .......................................................... 

(„Zmocněnec“) 

 

k tomu, aby zastupoval v plném rozsahu Zmocnitele jakožto vlastníka ................ ks 

zaknihovaných dluhopisů, název dluhopisu Dluhopis FLORENTINUM CZK 10, ISIN 

CZ0000000674, datum emise 14.01.2016, datum splatnosti 14.01.2018 (dále jen 

„Dluhopisy“), vydávaných ve formě na doručitele společností VENETSALO HOLDINGS 

LIMITED, reg. č. HE 295402, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 

2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus jako právní nástupce emitenta Denda Beheer, B.V. 

se sídlem Strawinskylaan 1223, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, IČO: 32107414, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou Nizozemska (dále jen „Emitent“) a v této 

souvislosti aby za Zmocnitele jednal, podepisoval, vykonával veškeré jednání a úkony a 

podnikal jakékoli další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným právem vyžadované, a 

to zejména nikoli však výlučně: 

a) účastnil se řádné a náhradní, bude-li se konat, schůze vlastníků Dluhopisů, která se 

bude konat dne 19. prosince 2017 a/nebo náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, která 

se bude případně konat (dále jen „Schůze“); 

b) potvrdil za Zmocnitele účast na Schůzi; 

c) prohlásil za Zmocnitele, že mu bylo konání Schůze řádně oznámeno; 

d) vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy a v této souvislosti 

zejména, nikoliv však výlučně, vyslovil souhlas s přeměnou Emitenta v rozsahu 

uvedeném v oznámení o svolání schůzí vlastníků Dluhopisů (dále jen „Souhlas 

s přeměnou“), které bylo dne 01. prosince 2017 uveřejněno a zpřístupněno na 

webovém sídle Privatbanky, a.s, v části, ve které Privatbanka, a.s. uveřejňuje 

informace o korporátních emisích (dále jen „Oznámení“), tedy aby souhlasil 

s jednotlivými usneseními ve znění uvedeném v Oznámení; 

e) schválil změnu programu Schůze a vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená 

s Dluhopisy ohledně návrhů usnesení, které nebyly uvedeny na programu jednání 

Schůze v Oznámení; 

f) učinil jakékoliv další právní jednání a úkony a vzal na vědomí jakékoli skutečnosti 

týkající se Schůze a/nebo Souhlasu s přeměnou, vyhotovil a podepsal jakékoliv 

dokumenty a notářské zápisy, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány 

v souvislosti s body popsanými výše. 

 

Zmocněnec je povinen dodržovat pokyny Zmocnitele, jsou-li Zmocněnci tyto pokyny 

Zmocnitele prokazatelně známé.  

 



Zmocněnec je oprávněn činit veškeré další právní jednání a faktické úkony, které 

Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným zmocněním bude považovat za nezbytné nebo 

vhodné k ochraně zájmů Zmocnitele. 

 

Zmocněnec není oprávněn zmocnit ve stejném rozsahu jinou osobu. 

 

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího 

právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou 

moc použít opakovaně.  

 

Tato plná moc a její výklad se řídí právním řádem České republiky, stejným právním řádem 

se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem (dohody o plné moci). 

 

 

V Praze dne ……………………….. 

 

 

Zmocnitel 

 

 

 

  

(ověřený podpis)     (ověřený podpis) 

    
 

Výše uvedené zmocnění přijímám. 

 

V Praze dne ………………………….. 

 

Zmocněnec 

 

 

   

   

   
 


