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jako q/lučný vlastnik listinných akcií najméno:

o označenÝch

akcie ,4C'
!0ť šé§ a" / aO 3é {ono^inálníhodnotě jednéčísly od

i\ i'c, , - kě, souhmná nominální hoclnota r12. aap, - Kč;
r , označených čísly od

akcie ,y' t,t,? '
,a 3+ ao 

'/, 
lť,?Á o nominální hodnotě jedné

_ Kč,souhrnná nominální hodnota é. oaá -_ Kč;
ia /ía3 do i0 /í ,/ o nominální hodnotě jednér označených čisly od

akcie "y' /" t, ,-Kč, souhmná nominální lrodnota ,4 , - Kč;laa ,
r . označenýcb čís|y od

akcie - Kč, souhrnná nomináhí hodnota - Kč;

do

k tomu, aby mne v pIném rozsahu zastupoval ve výkonu všech akcionrářsloých pnáv spojených se všemi akciemi
omačenými shora, a to zejména na (vícero) Řdnýeh i mimořádných valných hromadách Spoleěnosti, které se budou
konat po udělení teto plné moci, popř. rovněž kjednání v dalších á|ežitostech, o nichž se bude na uvedených valných
hromadách roáodovat. Dálejej zmocňuji k po&iviiní ádostí o svolání valné hromady Společnosti a v té souvislosti
k ěinění konkretních návrhů na přijetí usnesení valné hromady Společnosti. Toto zmocnění se ve stejném rozsahu
vztahuje rovněž na qýkon akcionrářshých pnáv při hlasovriní per rollam i jiných distančníclt/korespondenčnich
způsobech hlasování akcionářů Spoleěnosti (spoleěně dáJejen ,,korespondenční hlasování").

Za výše uvedeným účelem je zmocněnpc dále zejména oprávněn účastnit se valných hromad či korespondenčních
hlasováni, požadovat a dostat na nich vysvětlení á|ežitosti týkajicích se Společnosti, uplatňovat návrhy a
protinávrhy, pňjímat veškeťé pisemnosti ve věci, ěinit prohlašení, lykonávat hlasovací právo (včetně odsouhlaserrí
záležitostí neuvedených v pozvánce - omámení valné hromady) a dále předkládat, hodnotit a podepisovat všechrry
listiny k tomu potřebné. Zmocněnecje oprávněn lyádat si od Společnosti podklady ajiné dokumenty nebo do nich
nahlédnout a seznámit se s nimi, včetně nahliženi do seanamu akcionriřů a pořizování si jeho opisů. Nebude-li
kterákoliv vahá hromada schopna se usnášet a svolá-li orgán Společnosti nráhradní valnou hromadu, vztahuje se tato
plná moc v nezměněném rozsahu i na tuto náhradní valnou hromadu-

,,ů-rď.r*|.,.*" ./ae/

a bez výhrad přijímám,Uvederré í v plnóm

. . Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

o nominální hodnotě jedné

spoleČnosti l. zemědělskí as. Chorušice akciová společnost, IČo: 46357238, sidlem č.p. 118, 217 37 Chorušice,
vedené u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2548 obchodního rejsříku (dále jen ,,Společnosť),

zapsaný v seznamu akcionriřů táo Spoleěnosti,

zmocňuji pana Mgr. Ing. Rudolfa Loskota, LL.M. MBA, RČ : 71042111180, bytem Nad Tržištěm 2000,269 01
Rakovník
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jako výlučný vlastník listinných akcii najméno:

r označenÝch číslv od',,..'-,
// -jaKcle

iló,a 1 Š ao ť' t 7l i' 1i u o nominálni hodnotě jedné
.X Kč;- kč, souhmná nominální hodnota

doo , označených čís|y od

aKcle

o nominální hodnotě jedné

- kč, souhrnná nominální hodnota

do

- Kč;
o omaěených čisly od

akcie

o nominální hodnotě jedné

- Kč, souhrnná nominální hodnota

do

- Kč;
o , označených čísly od

akcie - I(č, souhmná nominální hodnota - Kč;

společnosti 1. zemědělslrá a.s. Chorušice akciová spoleěnosto lČol.46357238, sídlem č.p- |18,277 37 Chorušice,
vedené u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2548 obchodního rejsťíku (dále jen ,,Společnosť'),

zapsaný v seznamu akcioftířů této Společnosti,

zmocňuji pana Mgr. Ing. Rudolfa Lo§kota, LL.M. MBA, RČ : 710421/1180, bl"tem Nad Tráštěm 2000, 269 01
Rakovnft

k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval ve l"ýkonu všech akcionářs§ých práv spojených se všerni akciemi
omačenými shora, a to zejména na (vícero) řádných i mimořádných valných hromadách Společnosti, které se budou
konat po udělení této plné moci, popř" rovněž kjednání v dalších áležitostech, o nichž se bude na uvedených valných
hromadách rozhodovat. Dálejej zrrocňuji k podávání ádostí o svolání valné hromady Společnosti a v té souvislosti

k činění konkrétních návrhů na přijetí usnesení valné hrornady Společnosti, Toto zmocnění se ve stejném rozsahu

vztahuje rovněž na uýkon akcionriřslcých práv při hlasovaní per rollam i jiqých distančniclr/korespondenóních

způsobech hlasováni akcionrffi Společnosti (společně dálejen ,,korespondeněni hlasování"),

Za výše uvedeným účelem je zrnocněrrec dále zejména oprár.něn účastnit se valných hromad či korespondenčních
hlasování, požadovat a dostat na nich vysvětlení á|ežitosti ťýkajících se Společnosti, uplatňovat náwhy a

protinávrhy, přijímat veškeré písemnosti ve věci, činit prohlašení, lykonávat hlasovací právo (včetně odsouhlasení

záležítostí neuvedených v pozvánce - oznámení valné hromady) a dáte předkládaq hodnotit a podepisovat vŠechny

listiny k tomu poťebné. Zmocněnecje oprávněn lyádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich
nahlédnout a seznámit se s nimi, včetně nailíženi do seznamu akcionářů a pořizování si jeho opisŮ. NebudeJi
kterrákoliv valná fuomada schopna se usnášet a svoláJi orgiin Společnosti náhradní valnou hromadu, vztahuje se tato

plná moc v nezměněném rozsahu i na tuto náhradni valnou hromadu,

Podle ověřovací knihy Obecnfto úřadu Kly
poř.č.legalizace 44512021 vlastnoručně podepsal/a
HELENA KELLEROVÁ
dalum a míSto nalozeni 23,11.195ó, Mělník
(adresa místa avalého pobytu)
adresa misla pobytu DobroYského 3955, Mělník

LL)

dluh a č. dokladu, na základě kterého byl
oP 200323080

a bez vjtrrad přijin v Kiich dn6 14.07.zozl
Jméno osoby, kíerá legalizaci provedl(a):

.,,.,. a,. . . .4.1.,. !.' :./!j./t.

Uvedené znocněni v plném

... Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA
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o nominální hodnotě jedné
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jako qýlučný Vlastník liStinných akcií najméno:

r označených čísly od

akcie //, r,t ll _

o , omaěených čisly od

akcie

lttit, ,i N7 do t,0 !3 /
- kč, souhmná nominálni hodnota

- Kč, souhmná nominální hodnota

do

- Kě, souhmná nominálni hodnota

o nominální hodnotě jedné

do

- Kč;

o nominální hodnotě jedné

- Kč;
r označených čísly od

akcie

o nominální hodnotě jedné

- Kč;
o , omačených čísly od

akcie

do o nominální hodnotě jedné

- kč, souhrnná nominální hodnota - Kč;

společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, lČo:46357238, sídlem č.p. ll8,277 3't Chorušice,
vedené u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2548 obchodniho rejsťíku (dále jen ,,Společnost"),

zapsaný v semamu akcionářů této Společnosti,

znocňuji pana Mgr. tng. Rudolfa Loskot8, LL.M, MBA, RČ z 1l042llll80, bytem Nad Tržištěm 2000, 269 01
Rakovník

k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených se všemi akciemi
označenými shora, a to zejména na (vícero) řádných i mimořádných valrrých hromadách Společnosti, které se budou
konat po udělení této pIné moci, popř. rovněž kjednání v dalších áležitostech, o nichž se bude na uvedených valných
hromadách rozhodovat. Dálejej zmocňujik podár,ání žádostí o svolání valné hromady Společnosti a v té souvislosti
k činění konkrétních návrhů na přijetí usnesení va]né hromady Společnosti. Toto zmocnění se ve stejném rozsahu
vztahuje rovněž na výkon akcionářských práv při hlasování per rollam i jiných distančních,/korespondenčních
způsobech hlasování akcionářů Společnosti (spoleěně dále jen ,.korespondenční hlasování").

Za výše uvedeným účelem je zmocněnec dále zejména oprávněn účastnit se valných hromad či korespondenčních
hlasování, požadovat a dostat na nich rysvětlení z^|ežitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a
protinávrhy, přijímat veškeré písemnosti vc věci, činit prohlášerrí, vykonávat hlasovací právo (včetně odsouhlasení
záležitostí neuvedených v pozvánce - oznámení valné hromady) a dáIe předkládat, hodnotit a podepisovat všechny
listiny k tomu potřebné. Zmocněnecje oprávněn vyžádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich
nahlédnout a seznámit se s nimi, včetně nah]ížerrí do seznamu akcionářů a pořizování si jeho opisů. NebudeJi
kterákoliv valná hromada schopna se usnášet a svolá-li orgán Společnosti náhradní valnou hromadu, vaahuje se tato
plná moc v nezměněném rozsahu i na tuto náhradní valnou hromadu.

v .?-e-á,t.:aaáa"" y'? Ý. /-a,l ó\/ÉŘoVAci DoLožKA PRo LEGALlzAcl ,
ř",.Ir"'o'Jioá: kn,rrv ooecn;no ůiadL NebuželV

ooř. č, legalEace 84/21

;asíioíucně podepsal

stani§lav kinzl
16,g,1961, lrělnik
i.tatum a misto naíozoni Žadatele)

;- o, 51. Nebužely, okí, Mělnik

íá;íesa mista Ývalého pobytu)

óp u.to zoloozazz (druh a čislo óo.mu)
V Nebuželich dne 12,7,2021

kámila Baíiošová
(Jméno/a a přijmeni ověiujici osoby)

Ls

plném rozsahu a bez výlrrad přijírnárr
I!
coo

N.
Tn

uvedené zmocnění v

....... Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA
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jako výlučný vlastník listinných akcií najméno:

r označených čísly od /00 ýí3 do rul?_r,é o nominá|ní hodnotě jedné

akcie ,./P. orz r- - Kč, souhmná nominální hodnota 4a. o*, Kč;

r , označených čísly od b2 r', do ?a./' /í
akcie ,./2, ae, - ,-rč, souhmná nominálrrí hodnota /r, ooa

fi aaotol7 /?. la/. 7/,uo,-/.!
společnosti t. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnoit, |Čo:.46357238, sidlem č.p. 1l8,277 37 Chorušice,
vedené u Městského soudu v Praze v oddilu B, vložce 2548 obchodního rejstříku (dále jen ,,Společnost"),

zapsaný v semamu akcionářů této Spolďnosti,

zmocňuji pana Mgr. Ing. Rudolfa Loskota, LL,M. MBA, RČ : 71042l/1180, bytem Nad Tržiš6m 2000,269 01
Rakovník

k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupovai ve r"ýkonu všech akcionářských práv spojených se všemi akciemi
omačenými shorE a to zejména na (vícero) řádných i mimořidných valných hromadách Společnosti, které se budou
konat po uděIení této plné moci, popř. rovněž k jednání v dalších áležitostech, o nichž se bude na uveden,_ých valných
hromadách rozhodovat. Dále jej zniocňuj ilipďriávffiížídosti o švolriní valné hr6mady Společnostiá v té souvislosti
k činění konkrétních návrhů na přijetí usnesení Valné hromady Společnosti. Toto zrnocnění se ve stejném rozsahu
vztahuje rovněž na výkon akcionářských práv při hlasování per rollam i jiných distančních/korespondenčních způsobech
hlasování akcionaŤů Společnosti (společně dálejen ,,korespondenční hlasování").

Za r"ýše uvedeným účelem je zmocněnec dále zejména oprávněn účastnit se valných hromad či korespondenčních
hlasování, poždovat a dostat na nich vysvětlení Záležiloslí týkajicích se Společnosti, uplaťiovat návrhy a protinávrhy,
přijímat vďkeré pisemnosti ve věci, činit prohlášení, vykonávat hlasovací pnívo (včetně odsouhlasení áležitostí
neuvedených v prozvánce - omámení valné hromady) a dále předkládat, hodnotit a podepisovat všechny listiny k tomu
potřebné, Zmocněnec je oprávněn vyžádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich nahlédnout a
seznámit se s nimi, včeíně nahlíženi do semamu akcionářů a pořizování si jeho opisů. NebudeJi kterákoliv valná
fuomada schopna se usnášet a svoláli orgán Společnosti náhradní valnou hromadu, vžahuje se tato plná moc v
nezměněném rozsahu i na tuto nákadní valnou "--pfille ověřovací

!il,J".Ťi3:"",Hy",fi i",I[x*í:ffi *ff 
*

0*, utl ?r !J.í, ,, !1'u. a misro uarozen í 26 .06.1952, Praha 1
\, / aoresa mista pobytu Mezitrat'ová 332tl4, Praha 9- 

f ť:- mi§ta hvalého pobytu)
oP 20.1508493
druh a č. dokladu, na ákladě
V Chorušicích dlle: 23.06.202

kterého byly zjištěny osobní údaj

Jméno osoby, ktefií legali zact provedI(a): Jaroslava Doležalov

Uvedené zmocnění v plném a bez výhrad přijímám.

Mgí. Ing. LL.M. MBA

W^ í..€ .Z 17_ E 2_ r:a.(a.:..

o nominální hodnotě jedné

Kč;
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jako výlučný vlastník l istinných akci í na jméno:

r omačených čísly od ťua
akcie /a.
o , označených čísly od

akcie ,r'
o oznaěerrých čisly od

akcie

/ú2 /3é o nominální hodnotě jedné3do
- Kč, souhmná nominální hodnota 4 a. oaa - Kč;

o nominální hodnotě jedné

,- Kč, souhrrrná nominálrrí lrodnota . oóa - Kč;

do o nominální hodnotě jedné

- Kč,sou - Kč;

? /pu/

q do ??ar'4?

o nominální hodnotě jedné

akcie .- Kč, souhmná nominální hodnota - Kč;

společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová spolďnost, lČo:46357238, sídlem č,p. 1'!8,217 37 Chorušice,
vedené u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2548 obchodního rejsříku (dálejen ,,Spoleěnost"),

zapsaný v seznamu akcionářů této Společnosti,

zInocňujipana Mgr. lng. Rudolfa Loskota, LL.M, MBA, RČ : 71042111180, bytem Nad Tržištěm 2000,269 01
Rakovník

k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval ve výkonu všech akcionr$sloých práv spojených se všemi akcierni
označenými shora, a to zejména na (vícero) řádných i mimořádných valných hromadách Společnosti, kteró se budou
konat po udělení této plné moci, popř. rovněž kjednání v dalších záležitostech, o nichž se bude na uvedených valných
hromadách rozhodovat. Dále jej zrnocňuj i k podávání ádostí o svolání valné hromady Spo|ečnosti a v té souvislosti
k činění konkrétních návrhů na přijetí usnesení valné hromady Společnosti. Toto zmocnění se ve stejném rozsahu
vztahuje rovněž na qýkon akcionářských pnív při hlasování per rollam ijiných distančních/korespondenčníclr
způsobech hlasování akcionářů Společnosti (společně dálejen ,.korespondenční hlasování").

Za výše uvedeným účelem je zmocněnec dále zejména oprávněn účastnit se valných hromad či korespondenčních
hlasování. požadovat a dostat na nich vysvětlení áležitostí Fýkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a
protinávrhy, přijímat veškeré písemnosti ve věci, činit prohlášeni, vykonávat hlasovací právo (včetně odsouhlasení
áležitosti neuvedených v pozvánce - oznámení valné hromady) a dále předkládaq hodnotit a podepisovat všechny
listiny k tomu potřebné. Zmocněnecje oprávněn Vyžádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich
nal édnout a seznámit se s nimi, včetně nahlížení do seznamu akcionářů a pořizování si jeho opisů. Nebude-li
kterákoliv valná komada schopna se usnášet a svoláJi orgán Společnosti náhradní valnou hromadu, vztahuje se tato
plná moc v nezměněném rozsahu i na tuto náhradní valnou hromadu.

o . označených čísly od

dne

a bez výhrad při.iímám

inální hodnota

do

,4E LL /./zu

uvedené zmoc í v plném

Mgr. Ing. Rudolf Loskot LL.M. MBA
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jako v,rilučný vlastník listinných akcií najméno:

. označených čisly od /0 , r,?5- do

akcie /o kč, souhmná nominální hodnota /e

o nominální hodnotě jedné

OOO t-- 2 Oa./-'= Kč;

o , označených čísly od 20 /á ďD do ,oil ,/a o rromiruílní hodnotě jedné

akcie ,,./ ooo,., .-Kč, souhmná nominání hodnotá g- a41 - - Kč;

společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, lČo: 4635?238, sídlem ě.p. 118,277 3? Chorušice.
vedené u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2548 obchodního rejstříku (dále jen ,,Společnost"),

zapsaný v seznamu akcionářů této Společnosti,

zrnocrlLrji pana Mgr. Ing. Rudolfa Loskota, LL.M. MBA, RČ | 7l042lt1l80, bytem Nad Tržištěm 2000, 269 01
Rakovník

y .fr-é-?. :.:.?.7-..... d,",.. á..š-;{-?ť!

Uvedené zrnocnění v plrrérn alru a bez výhrad pŤijímárn. ověřovaci doložka ord _iCoj\iác+ "i'l-]\ Poň.č:

ii:l1fJ,iii!^ii [llr§;§K@y /
Dalum a nisto narození:\\]9a7. li9ltics, 

Ci

Adrefi 0obytu: t ibl ice. L ibl ice 83.Cl

Díuh a č. Dřed}o!,dokl. i:oioinosti : 0bdanský
208l78245

é}ník i dne 01 .06,20?j
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PLNÁMoc

Já níže podepsanýiá ....é.r../_€..Z.....,/_?_?.?_,4?_.(.,.....,,. č. ....../_../_..r-ť.Í-/- r-.:.?-.

k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval ve liikonu všech akcionářských práv spojených se všemi akciemi
označenými shóra, a to zejména na (vícero) řádných i mimořádných valných hromadách Společnosti, které se budou
konat po udělení této plné moci, popř. rovněž k jednání v dalších záležitostech, o nichž se bude na uvedených valných
hromadách rozhodovat. Dále jej zmocňuji k podávání ádostí o svolání valné hromady Společnosti a v té souvislosti
k činění konkrétních návrhů na přijetí usnesení valné hromady Společnosti. Toto zmocnění se ve stejném rozsahu
váahuje rovněž na výkon akcionářských práv při hlasování per rollam ijiných distančních/korespondenčních způsobech
hlasování akcioniiřů Společnosti (společně dále jen,,korespondenční hlasování").

Za výše uvedeným účelem je zmocněnec dále zejména oprávněn účastnit se valných hromad či korespondenčních
hlasování, požadovat a dostat na nich vysvětlení záležitostí rýkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávr\,
přijímat veškeré písemnosti ve věci, činit prohlášení, vykonávat hlasovací právo (včetně odsouhlasení zá|ežitostí
neuvedených v pozvánce - omámení valné hromady) a dále předkládat, hodnotit a podepisovat vš€chny listiny k tomu
potřebné. Zmocněnec je oprávněn vyžádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich nahlédnout a
seznámit se s nimi, včetně nahlížení do semamu akcionářů a pořizování si jeho opisů. NebudeJi kterákoliv valná
hromada schopna ss usnášet a svoláJi orgán Společnosti náhradní valnou hromadu, vztahuje se ta1o plná moc v

nezměněném rozsallu i na tuto náhradní valnou lrromadu,
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Plná moc

Zplnomocňuji...:J.t.k,A.....!1h!.*.4.......,.......,......,......r.ě. ...ď.!..qr.!.|q.94P
bytem Lt/3t tcé 4§ b

...., aby mým jménem.jednal a

mě zastupoval na řádné valné hromadě 1. zemědělské a.s. chorušice akciové společnosti dne
17 ,6.2022 a mým jménem lykonával všechna práva akcionáře r,yplývající ," ii*.onu o
obchodních korp oracich a ze stanov spoleěnosti,

Zmocnitel:

Jméno apříjmeni: lfu 6 , J 0 šá 1: HAV E L
Bytem: L l t3 t tce 4§ 6
Podpis ,/4,

Podle ověřoVací knihy obecního úřadu chorušice
poř-č,legaliZace 95/2022 v]astnoručně podepsal/a

lng.JoSEF HAvEL
datum a misto naIozeni l8,01.1953, Mělník
adresa mista pobytu Liblice |5ó, Liblice
(adr€sa místa trvaIého pobytu)

oP 20l802242
druh a č. doklaclu. na zák]adě kterého byly z.iištěn5, osobni

V Chorušicícb dne: 13.06.ZO22

Jméno osoby, která legalizaci provedl(a): Květa
+i

6Q*y',a,2az,o1r7
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jako vlýlučný vlastnik listirxrých akcií najméno:

lnr'l/l
o omačených čísly od /?a ríl do úOa 

' 
í?

3/a.//6 do 4aor'éq

o nominální hodnotě jedné

- Kč;

o nominální hodnotě jedné

, souhmná nominální hodnota 1,, l'"'', Kč;akcie 7/ aca

4a pa-
o , omačených čísly od

- ,,, C- l/z: /./1/1ť./b í / ť-r'74 /lčť ý,lr, ,/.:"/ r?? f) ,r,21 ,l iv,/n r l! y'ace. 4..7rrr.*/ /. 'ď+/Á.i
spoleěnosti 1. zemědětslci as. Chorušice akciová společnoat, lČo: 4635723E, sídlem č.p. l l E, 277 37 Chorušice,
vedené u Městského soudu v Praz,e v oddílu B, vložce 2548 obchodniho rejsťíku (dále jen ,,Společnosť'),

zapsaný v sezrramu akcionářů této Společnosti,

zmocňuji paní Petru Musilkovou, r,č- 7 4562110 69, trvale bytem Brechtova 826/20, l49 00 Praha

k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval ve výkonu všech akcionářs§ých práv spojených se všemi akciemi
omačenÝmi shora, a to zejména na (vícero) řádných i mimořádných valných hromadách Společnosti, které se budou
konat po udělení této plné moci, popř. rovněž kjednání v dalšich záležitostech, o nichž se bude na uvedených valných
hromadách rozhodovat. Dálejej zrnocňuj i k podávání ádostí o svolání valné hromady Společnosti a v té souvislosti
k činění konkrétních návrhů na přljetí usnesení valné hromady Spoleěnosti. Toto zmocnění se ve stejném rozsahu
vztahuje rovněž na výkon akcionářslcých pnív při hlasování per rollam ijiných distančních/korespondenčnich
způsobech hlasování akcioniffi Společnosti (společně dále jen ,,korespondenční hlasování").

Za výše uvedeným írčelem je zmocněnec dále zejména oprárměn účastnit se valných hromad či korespondenčních
hlasování, požadovaí a dostat na nich vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a
protinávrhy, přijimat veškeré písemnosti ve věci, činit prohlášení, vykonávat hlasovaci právo (včetně odsouhlaseni
áležito§i neuvedených v pozvánce - omámení valné hromady) a dále předkládat, hodnotit a podepisovat všechny
listiny k tomu potřebné, Zmocněnecje oprávněrr lyžádat si od Společnosti podklady ajiné dokumenty nebo do nich
nahlédnout a semámit se s nimi, včetně nahlížení do semamu akcionářů a pořizování si jeho opisů. Nebudeli
kterákoliv valná hromada schopna se usnášet a svolá-li orgán Společnosti náhradní valnou hromadu, vztahuje se tato
plná moc v nezměněném rozsahu i na tuto náhradní valnou hromadu.
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lJvedené zmocnění v plném rozsahu a bez výhrad přijimám

petra Musilková
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