
VZOR 

Tento vzor tlačiva plnomocenstva je uverejnený na webovom sídle spoločnosti MPC CESSI a.s. www.cessi.sk  v súlade s ustanovením 

§ 184a ods. 2 pís. e) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

PLNOMOCENSTVO 
 

Splnomocniteľ:  

 

Titul, meno, priezvisko/obchodné meno:  .................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska/adresa sídla:   .................................................................................... 

Rodné číslo/IČO:      .................................................................................... 

Registrácia (Obchodný register, iná evidencia)  .................................................................................... 

Konanie (titul, meno priezvisko, funkcia):   .................................................................................... 

(ďalej len „splnomocniteľ“) 

 

ako majiteľ ................... kusov zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie vo 

výške 34,- EUR a zároveň akcionár spoločnosti MPC CESSI a.s., so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská 

Nová Ves, IČO: 31 651 445, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka 

č.: 247/V (ďalej len „spoločnosť“), týmto  

 

s p l n o m o c ň u j e m 

Splnomocnenca: 

  

Titul, meno, priezvisko/obchodné meno:  .................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska/adresa sídla:   .................................................................................... 

Rodné číslo/IČO:      .................................................................................... 

Registrácia (Obchodný register, iná evidencia)  .................................................................................... 

Konanie (titul, meno priezvisko, funkcia):   .................................................................................... 

Počet akcií, za ktoré je plná moc udelená:  .................................................................................... 

(ďalej len „splnomocnenec“) 

 

na zastúpenie splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti MPC 

CESSI a.s., ktoré sa bude konať dňa 30.10.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti (ďalej len „MVZ“), 

najmä v rozsahu: 

a) výkonu všetkých práv splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti, t.j. aby na MVZ vykonával hlasovacie 

práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával všetky ostatné 

úkony, ktoré je akcionár spoločnosti oprávnený vykonávať na MVZ podľa Stanov spoločnosti, zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 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 ďalej udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za 

splnomocniteľa. 

 

Toto plnomocenstvo je udelené výlučne na zastúpenie splnomocniteľa na MVZ dňa 30.10.2014 o 10.00 hod. 

v sídle spoločnosti. 

 

V ………………………… dňa ……………………………… 

 

Splnomocniteľ:  

 

        ................................................. 

                     (úradne overený podpis) 

 

Toto plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam. 

 

Splnomocnenec: 

 

 ................................................. 

http://www.cessi.sk/

