
PLNÁ MOC 
 

Akcionář (fyzická osoba) 
Jméno a příjmení  

Rodné číslo / NID  

Adresa trvalého bydliště  

Akcionář (právnická osoba) 
Obchodní firma / Název  

Identifikační číslo / NID   

Adresa sídla  

 
("Akcionář")  

 
tímto uděluje plnou moc: 

 
Zmocněnci (fyzické osobě) 

Jméno a příjmení  

Rodné číslo / Datum narození / Číslo advokáta  

Adresa trvalého bydliště / Adresa sídla  

Zmocněnci (právnické osobě) 
Obchodní firma / Název  

Identifikační číslo / Registrační číslo  

Adresa sídla  

 
("Zmocněnec") 

 
1. aby zastupoval Akcionáře v souvislosti s nuceným přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům 

vydaným společností UNIPETROL, a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000, Česká republika, Identifikační číslo: 61672190, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 ("Společnost") vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než 
společností POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem v Płocku, společností založenou a 
existující podle práva Polské republiky, se sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Plock, Polská republika, zapsanou v registru 
podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního 
rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (základní kapitál ve výši PLN 534.636.326,25, zcela splacen), daňové identifikační číslo 
(číslo NIP): 7740001454 ("Hlavní akcionář") na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, podle usnesení valné hromady Společnosti, která se konala dne 28. srpna 2018 ("Nucený přechod"): 

(a) při vyhotovení, vyplnění, doplnění, změně, podepsání a doručení žádosti o výplatu protiplnění za účastnické cenné 
papíry vydané Společností vlastněné Akcionářem ("Akcie") Akcionáři na základě Nuceného přechodu; 

(b) při komunikaci a jednání s Hlavním akcionářem anebo společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, České republika, Identifikační číslo: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, v souvislosti s výplatou protiplnění za Akcie Akcionáři; a 

2. aby učinil jménem Akcionáře veškeré další úkony a záležitosti, které bude dle svého vlastního uvážení Zmocněnec považovat za 
nezbytné či vhodné za účelem realizace úkonů zamýšlených touto plnou mocí, zejména zastupování Akcionáře před notářem, 
podpis a podání (nebo, pokud to bude vhodné, zpětvzetí téhož) nezbytných žádostí a návrhů, přijímání pošty a vyhotovení a 
podpis všech listin, smluv, žádostí, potvrzení, oznámení nebo osvědčení a jakýchkoliv jiných dokumentů jakékoliv povahy, 
včetně jakýchkoliv notářských úkonů a dodatků k nim. 

Tato plná moc se řídí právem České republiky. 
 
 
V _______________ dne _______________ 

 
Obchodní firma / Název (v případě právnické osoby): ___________________________ 
 
 
Podpis:  ___________________________ Podpis:  ___________________________ 
 
Jméno:  ___________________________ Jméno:  ___________________________ 
 
Funkce: ___________________________ Funkce:  ___________________________ 
 

Podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny. 


