
VZOR PLNOMOCENSTVA na zastupovanie na riadnom valnom zhromaždení 
 

PLNOMOCENSTVO  
Splnomocniteľ:  
Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom:  
(ďalej len „Splnomocniteľ“)  
 
Splnomocnenec:  
Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom:  
(ďalej len „Splnomocnenec“)  
 
Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, v dohodnutom rozsahu zastupoval Splnomocniteľa na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 
CEMMAC a.s. so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie , IČO: 31412106 (ďalej len 
„Spoločnosť“), ktoré sa bude konať dňa 23.6.2021 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti (ďalej len „Valné 
zhromaždenie“)  
Splnomocnenec je oprávnený na Valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré právny poriadok 
Slovenskej republiky Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti priznáva, najmä hlasovať, podávať 
návrhy, požadovať informácie.  
 
/V prípade ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť 
jedným splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu, vyplní akcionár 
nasledovné údaje o svojom účte cenných papierov:/  
Splnomocnenie  udeľujem vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných 
papierov: 
1. Účet cenných papierov číslo : ……………………………….............…., počet akcií vedených na 

uvedenom účet cenných papierov: ……………………………................ 
2. Účet cenných papierov číslo: : …………………………………..............., počet akcií vedených na 

uvedenom účet cenných papierov: …………………………..............….. 
„Splnomocnenec, ako člen dozornej rady Spoločnosti, je oprávnený na Valnom zhromaždení na výkon 
všetkých práv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti 
priznáva s tým, že v prípadoch:  
- bodov programu č. .................... je povinný hlasovať za;  
- bodov programu č.................... je povinný hlasovať proti 
- bodov programu č. .................... je povinný zdržať sa hlasovania„ 
(poznámka: Táto časť sa vyplní/použije iba v prípade, ak je splnomocnencom člen dozornej rady 
spoločnosti CEMMAC a.s.) 
 
 
Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania Valného zhromaždenia. Táto plná moc sa riadi právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.  
 
 
V _________________ dňa _________  
 
Splnomocniteľ        ------------------------------------- 
                         podpis 
 
Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam: _______________________________  
Splnomocnenec 
 
Spoločnosť prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní 
splnomocnenia aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: mail@cemmac.sk vo formáte dokumentu „ 
pdf“ 
 


