PLNÁ MOC
Já,
……………………………,………………….
……………………………,………….

datum

narození

……………………………,

bytem

(„Zmocnitel“)
jako akcionář
AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., se sídlem Revoluční 47, 507 91 Stará Paka, IČO: 647 89 560, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 1415 („Společnost“)
tímto zmocňuji
pana/paní
……………………………,……..
……………………………,…………. („Zmocněnec“)

datum

narození

……………………………,

bytem

k výkonu veškerých akcionářských práv Zmocnitele na valné hromadě Společnosti konané dne 23.10.2017
od 13:00 hod v budově společnosti MILITKÝ - společenské služby, s.r.o., IČO: 25927558 na adrese ul. Legií
764, Nová Paka, PSČ 50901, okres Jičín (bývalá Velveta), na jejímž pořadu bude zejména následující:










Volba orgánů valné hromady;
Změna stanov Společnosti (s účinností od 23.10.2017, nevyžaduje-li zákon jinak);
Odvolání členů představenstva Společnosti;
Volba členů představenstva Společnosti;
Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
Volba člena dozorčí rady Společnosti;
Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti;
Schválení finanční asistence;
Zrušení rezervního fondu Společnosti;

Jsem plně seznámen s pozvánkou na valnou hromadu a souvisejícími dokumenty. Zmocněnec je zejména,
nikoliv však výlučně, oprávněn za mne Zmocnitele (dle vlastního uvážení):


účastnit se uvedené valné hromady Společnosti a vykonávat veškerá s tím související práva;



potvrdit mou účast na uvedené valné hromadě Společnosti podepsáním listiny přítomných
akcionářů;



vykonávat na uvedené valné hromadě Společnosti hlasovací práva dle vlastního uvážení Zmocněnce
a podepsat příslušné právní dokumenty, zejména, nikoliv však výlučně (a na základě vlastního
uvážení Zmocněnce):
o

hlasovat o jednotlivých bodech pořadu jednání a všech záležitostech na uvedené valné hromadě
Společnosti v rozsahu všech mých hlasů, tj. …………………… hlasů;

o

rozhodnout o jakýchkoliv změnách, včetně přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, a to
dle uvážení Zmocněnce;

o

učinit jakékoliv právní a jiné kroky nebo úkony vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše
uvedeným.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního
a ekonomického účelu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve
všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech. Tato plná moc a její výklad se řídí právními
předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem
(dohoda o plné moci).
V __________________dne _______________.
________________________________________
Jméno:

