PLNÁ MOC
Níže podepsaná / podepsaný:
Název (firma) / Jméno a příjmení: ____________________________,
IČO / dat. nar.: __________________________,
Se sídlem / bytem: ____________________________,
Zapsaná v: ____________________________,
(dále jen „Zmocnitel“),
jakožto vlastník dluhopisů s názvem „PRAŽSKÉ SL.1,94/26“, ISIN: CZ0003522617,
datum emise: 30. srpna 2019 (dále jen „Dluhopisy“), emitovaných obchodní
společností Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO:
60194120, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432 (dále jen „Emitent“),
tímto zmocňuje
Jméno a příjmení: ______________________________,
Dat. nar.: ______________________________,
Bytem: _____________________________________,
(dále jen „Zmocněnec“),
aby Zmocnitele jakožto vlastníka Dluhopisů zastupoval(a) při účasti na schůzi
vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na den 29. ledna 2020 od 16:00 hodin,
v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. na adrese Radlická 333/150,
150 57 Praha 5, jejímž předmětem bude hlasování o návrhu na (i) změnu emisních
podmínek Dluhopisů a (ii) podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na
regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Schůze vlastníků“) a
vykonával(a) na Schůzi vlastníků veškerá práva Zmocnitele jako vlastníka Dluhopisů,
zejména právo hlasovat, a činil(a) jakékoliv jiné úkony v souladu s právním řádem
České republiky nebo emisními podmínkami Dluhopisů, a aby za Zmocnitele v této
souvislosti jednal(a), podepisoval(a), vykonával(a) veškeré jednání a úkony a
podniknul (podnikla) jakékoliv další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným
právem vyžadované, a to zejména, nikoliv však výlučně:
(i)
(ii)

potvrdil(a) účast Zmocnitele na Schůzi vlastníků;
prohlásil(a) za Zmocnitele, že konání Schůze vlastníků mu bylo řádně
oznámeno;
(iii) vykonával(a) na Schůzi vlastníků hlasovací práva spojená s Dluhopisy
Zmocnitele a v této souvislosti zejména, nikoliv však výlučně, vyslovil(a) souhlas
se změnou emisních podmínek Dluhopisů a podáním žádosti o vyřazení
Dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.
(dále jen „Souhlas“); a/nebo
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(iv) učinil(a) jakékoliv další úkony a vzal(a) na vědomí jakékoliv další skutečnosti
týkající se Schůze a/nebo Souhlasu a vyhotovil(a) a podepsal(a) jakékoliv listiny,
dokumenty a notářské zápisy, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány
v souvislosti s výše popsaným.
Zmocněnec je dále oprávněn učinit jakékoliv další právní jednání nebo jiné úkony,
které Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným zmocněním považuje za nezbytné
nebo vhodné k ochraně zájmů Zmocnitele.
Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, aby bylo možno vždy dosáhnout
jejího právního a ekonomického účelu.
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 _______________
Název (firma) / Jméno a příjmení: ________________________

Podpis: _________________________
úředně ověřený podpis
Jméno podepisujícího: __________________________
Funkce podepisujícího: __________________________
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