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P L N Á  M O C 

 
   

 
 Zmocnitel:   

Jméno a příjmení/Obchodní firma: .....................................................  
Bydliště/sídlo:    ..................................................... 
Datum narození/IČO:    .....................................................   
  

 Jednající osoba, funkce:   ....................................................., .....................................................  
  
  

 Zmocněnec: 
Jméno a příjmení/ Obchodní firma:  ..................................................... 
Bydliště/sídlo:     ..................................................... 
Datum narození/IČO:  ..................................................... 
 
 

 Zmocnitel prohlašuje, že je akcionářem společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 
229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583 (dále jen „společnost“), konkrétně mající …………… ks akcií 
společnosti v celkové jmenovité hodnotě ……………,- Kč, s nimiž jsou spojeny/je spojeno 
……………hlasy/ů na valné hromadě společnosti.   
  

  
 Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k tomu, aby za zmocnitele činil veškerá právní jednání spojená 

s výkonem práv zmocnitele jako akcionáře společnosti na řádné valné hromadě společnosti, která se bude 
konat dne 17.4.2019, k výkonu všech práv akcionáře na této valné hromadě a k učinění veškerých 

právních jednání souvisejících s předmětem programu této valné hromady, a to za podmínek stanovených 
zákonem a stanovami společnosti.   
  

 
 Za výše uvedeným účelem je zmocněnec oprávněn zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, 

uplatňovat návrhy, protinávrhy a dotazy, požadovat vysvětlení týkající se společnosti, popř. osob 
ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, 
popřípadě vznášet protesty, předkládat, hodnotit a podepisovat veškeré listiny s tím související a dále za 
zmocnitele případně převzít zápis z valné hromady za účelem jeho předání zmocniteli.   
  

 
   
 Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud si jich ustanoví více, souhlasí zmocnitel s 

tím, aby každý z nich jednal samostatně.   
  

 Dne .....................................................   
  

 
 Zmocnitel/Za zmocnitele: 

Jméno a příjmení:   
Funkce: 

 
 
 

..........................................  
(úředně ověřený podpis) 
 
 
Výše uvedené zmocnění přijímám:  
Jméno a příjmení, funkce:   
 

 
 

..........................................   
  
V případě, že výše uvedené akcie jsou předmětem spoluvlastnictví / součástí společného jmění manželů, 
je přílohou této plné moci také Dohoda o určení správce společného podílu na obchodní společnosti 
prokazující oprávnění zmocnitele ke zmocnění v rozsahu dle této plné moci. 


