
Toto plnomocenstvo, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Na tomto plnomocenstve je potrebné dať úradne overiť (osvedčiť) 
podpis splnomocniteľa (buď u notára, alebo na matrike). 
 

PLNOMOCENSTVO 
NA ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ AKCIONÁROV MPC CESSI a.s. 

 
 
 
 
Ja dolupodpísaný splnomocniteľ, meno a priezvisko......................................................, dátum  narodenia  ...................., 
rodné číslo.................................., trvale bytom na adrese................................  (ďalej len „splnomocniteľ“)  ako akcionár 
MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01  Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 247/V,  týmto udeľujem plnomocenstvo splnomocnencovi, meno a 
priezvisko......................................................, dátum  narodenia  ...................., rodné číslo.................................., trvale 
bytom na adrese................................  (ďalej len „splnomocnenec“), aby: 
(a) ma v plnom rozsahu  zastupoval ako akcionára MPC CESSI, a.s., na Riadnom valnom zhromaždení MPC CESSI a.s., 
ktoré sa bude konať dňa 28.05.2010 o 10.00 hod. v mieste konania na Chate Hradisko, Čingov (ďalej len „VZ“), najmä 
avšak, aby na VZ vykonával všetky práva  splnomocniteľa ako akcionára MPC CESSI a.s., t.j.  aby na Valnom zhromaždení 
vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával  všetky 
ostatné úkony, ktoré je splnomocniteľ ako akcionár MPC CESSI a.s. oprávnený vykonávať na VZ zhromaždení  podľa 
Stanov MPC CESSI a.s., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky; a 
(b) konal za a v mene splnomocniteľa, podpisoval za a v mene splnomocniteľa a  robil za a v mene splnomocniteľa 
všetky právne alebo akékoľvek iné úkony  súvisiace s úkonmi uvedenými v písmene (a). 
  
 Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej 
oprávnenia, ktoré mu boli udelené týmto plnomocenstvom. 
 Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo zariadi 
podľa a v súlade s týmto plnomocenstvom počas doby platnosti tohto plnomocenstva. 
 
  
 
 
 V................................................. dňa ….................................................. 
 
 
 
 
S p l n o m o c n i t e ľ: 
 
Podpis: …............................................................................. 
Meno a priezvisko: …........................................................... 
 
 
Súhlasím so svojím ustanovením za splnomocnenca a toto plnomocenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam. 
S p l n o m o c n e n e c: 
 
Podpis: …............................................................................. 
Meno a priezvisko: …........................................................... 
Dátum prijatia: …................................................................. 

 


