
PLNÁ MOC

Níže podepsaná obchodní společnost

Marius Pedersen a.s.
IČ: 42194920
Sídlo: Průběžná 1940/3, Hradec Králové, PSČ 500 09
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 389
jednající členy představenstva:

, předseda představenstva 
, člen představenstva 

(dále také jako „Společnost")

tímto zmocňuje

Nar.: 
Bytem: 
(dále též jako „Zmocněnec")

abv Společnost
zastupoval při všech právních úkonech a věcech při podnikání Společnosti, zejména, aby

■ jednal a uzavíral občanskoprávní a obchodněprávní smlouvy za Společnost a takové smlouvy 
ukončoval a rušil,

■ jednal a uzavíral jakékoliv smlouvy, včetně dodatků smluv, s bankami, spořitelními a 
úvěrovými družstvy a takové smlouvy ukončoval a rušil,

■ nakládal sjakýmikoliv účty Společnosti vedenými u banky nebo spořitelního nebo úvěrního 
družstva,

■ nakládal s jakýmikoliv finančními instrumenty vedenými na jméno Společnosti,
■ jednal a uzavíral smíry, a dohody o narovnáni,
■ uznával závazky Společnosti, vzdával se nároků a pohledávek Společnosti,
■ činil ručitelská prohlášení za Společnost,
■ podepisoval směnky a šeky za Společnost,
■ přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, potvrzoval přijímání plnění pro 

Společnost,
* vedl komunikaci a jednání s obchodními partnery (dodavateli, odběrateli) Společnosti.
■ jednal za Společnost v rámci jakýchkoliv zadávacích řízeních, zejména aby za Společnost 

podepisoval veškeré dokumenty, které budou součástí nabídky Společnosti jako jsou čestná 
prohlášení, návrh smlouvy se zadavatelem a další dokumenty.

Udělená plná moc nezahrnuje zcizování nebo zatěžování nemovitostí.

V případě, že bude udělena shodná plná moc více osobám, je Zmocněnec oprávněn jednat v rozsahu 
této plné moci samostatně.

Zastoupený bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich 
ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

V Hradci Králové, dne ...0.2..“047 7G12

Marius Pedersen a.s.:

Zmocnění přijímám dne



Běžné číslo ověřovací knihy/O/ ^*1 " /2012

Ověřuji, že pan , nar. , bytem 

, listinu před notárkou vlastnoručně podepsal.------------------------------------

Totožnost byla zjištěna z úředního průkazu.--------------------------------------------------

V Hradci Králové dne 2. dubna 2012

Běžné číslo ověřovací knihy/O/ < V /201

Ověřuji, že paní , nar.  bytem ,-----

 listinu před notářkou vlastnoručně podepsala. Totožnost byla

zjištěna z úředního průkazu.............. ................................................................................

V Hradci Králové dne 2. dubna 2012




