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BAUER ADVOKÁT

PLNÁMoc

Já, nÉe podepsaný,

katel přibík
naíozen 12. 6. 7970
bytem Rozto§ 76,270 23 Roztoky
ilko akcionáň zapsaný v seznamu akcionářů obchodní společnosti 1. žemědělslé a.s. Chorušice
akciová §polečnosti, ICO: 463 57 238, se sídlem Chorušic e 718,277 37 Chorušice, vedené u
Městského soudu v Ptaze, sp. zn. B 2548 (dále ien ,,Společnosť),
a vý,lučný vlasmík listinných akcii na jméno (s w,ýhradou dalších);

od čísla 000684 do 000715;
od čísla 001783 do 001814;
od čísla 004904 clo 004931;

to vše ve jmcnovitó hodnotě jedné akcre 10.000,- Kč, tj. v souhmné jmenovité hodnotě 920.000,-
Kč

a dále
od čísla 000154 do 000154;
od čisla 001425 do 001,432:

od císla 000872 do 000874;

to vše ve jmenovité hodnotě iedné akcie 1.000,- K{ ti. v souhrnné |menovité hodnotě 12.000,- Kč

zplnomocňuii

JUDr."Petta Baueta, advokáta
ev. č. CÁK: 19ó72
se sídlem.|inonická 804/80,158 00 Ptahz 5

k zastupování mé osoby )ako akcionáře a rlflučného v]astníka výše specifikovaných akcií
Společnosti a to včetně žádosti o svolání a účasti na všech řádných i mimořádných valných
htomaďách Společnosti až do {slornrého odvolání této plné moci.

V támci iakékoliv valné hromady Společnosti po dobu účinnosti tohoto zmocnění |e zmocněnec
zejméla opíávněn k navrhování (včemě činění ptotináwhů) usnesení valné hromady, k hlasovárri
a tozhodování o všech těchto návzích, kdy uvedené platí i pro hlasováni a tozhodováni způsobem
tzÝ. ,,?er rullaní' či i dalšími distančními/kotespondenčními způsoby. V případě, že nebude
konkétrú va]rrá hromada usnášeníschopná, pak tato plná moc platí v plném tozsahu i pro
piípadnou náhradní valnou hromadu.

Zmocněnec je dále oprávněn přiiímat veškeré písemnosti, činit prohlášení, lryžldovat vysvětlení
záIežitosti túkajících se Společnosti, vzdávat se ptáva la, včasné a řádné svolání valné htomady a


