
Příloha č. 1

Plná moc k zastupování
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1.1.1 Plná moc udělená společností Deloitte Advisory s.r.o. panu Josefu Kotrbovi 

  

PLNÁ MOC / POWF/ř OF ATTORNEY

Společnost / Cbmporíy: Deloltte Advísory s.r.o.
IČO: / identifrcotion nurnber: 275 82 167
se sídlem / With its registered address: Praha 2, Vinohrady, Italská 2581/57, PSČ 120 00, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225 / flegístered1 in fhe Commerclai
fíegistet maintained by the Muntdpol Court in progve, Sectton C, Insert 113225,
zastoupená / Represented by: Ing. Diana Rádi Rogcrová, jednatelka / ExeCutive Director

(dále Jen „Společnost") / fhťrťřnů/ter the "Company")

tímto zmocňuje níže uvedené osoby / tereby outhorizes the below persans:

(dále též „Zmocněnci") / (hereinafter the „Representotives")

k zastupování Společnosti a k veškerým právním jednáním jménem a na účet Společnosti, včetně uzavírání příslušných smluv,
v souvislosti s předmětem podnikání Společnosti. / to represeot the Compony and to perform any legol actí fortyndon behalf
o/ the Compony, mc/utfjhg rňe condusiorr o/ retevortf ogreements, ín re/atroa to the scope of rhe business actlvities of the
Company.

Toto zmocněni nezahrnuje oprávnění k: / TTírs outhorízůttón does not  žnc/octe the empowerment fo;
uzavírání smluv, jejichž předmětem je zajištění závazků třetích osob (napr. ručení, zástava, závdavek); / condusion of
agreements the subject matter of which te securíng of third party's obligát ions (e.g. Suretyship, pledge, earnest);
uzavírání smluv o výprose, výpůjčce, zápůjčce či smluv o úvěru; / conc/usíon of agreements on lending fgratuřtous
baí/mentf borrowmg agreements, ioon agreements or credit agreements;
uzavírání darovacích smluv s předmětem plnění přesahujícím 3 ODO EUR (slovy: tři tisíce eur); /condusion ofdonotian
agreements with the sub/ect of performance exceeding EUR 3,000 (tn words: three thousand euro);
uzavírání a ukončování smluv o účtu popř. otevírání a uzavíráni bankovních či jiných účtů Společnosti; / cortdusíon and
femuhatton ofony occount agreements oropening and dosing ofthe Company's bank or other occounts;
změně podpisových práv k disponování s prostředky na bankovním čl jiném účtu Společnosti; / cňonges of signing
ríghts ínvořvtng the handllng o/ the /trnete on the Company's bank oř  another occounts,

- uzavírání smluv, Jejichž předmětem je koupě či prodej nemovitých věcí; / condusion of agreements on purchase oř
sole ofimmovable ossefs;

- uzavírání smluv, jejichž předmětem je nájem nebo pacht nemovitých věci čl pacht závodu, /coneíusřort o/ agreements
on leose or usufructuary tease oflmmovobie assets or usufructuary lease ofan enterprise.

Každý z výše uvedených Zmocněnců je oprávněn jednat a podepisovat samostatně / Each of the obove-mentioned
Representothres Is en títled to oct and sign separotdy.

Tato plná moc Je platná a účinná ode dne jejího podpisu Společností a uděluje se na dobu určitou a to do 31. 12. 2021. / Tbís
power ofattorney sbal! be vohd and ef/eetřve os of the day of its signing by the Compony and shall be gronted for a definite
period of time, untU 31. 12. 2021.
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Tato plná moc je vyhotovena v česká a anglické jazyková verzi. V případě jakýchkoliv nesrovnalosti či rozdílů v jazykových
vetřich jp rozhodující česká verze. / i his pnwpr uf attamey is cnnduded in Czech and Engiifih /acguagp veryjpn. in fhp evenf of
any diícrepancies or a conflict between the kMQwge versians, The Cřecň versít?n sWprevrrfl.

V Praze dne / )n Prague an 30. 11. 2020

Jménem / fůr ondort behůlfof Deloltte Advlsory s.r.o;.

Jednatelka / Executlve Director

PROH LASEM o PRAVOSTI PODPISU na LISTINĚ NE5EP5ANÉ ADVOKÁTEM
Bf  ínij  iijlp knihy o prahti-.rnkJi c pravosti podpisu 0144i8/455/202iQ/C

Já, n i ie  podepaná Mgr. Dka Hálová, achvkátk? u? sit*em v Prší? 3, tt»lska 258.1/67, np»ná
v se-ztumu advokátů vedeném čeik.ou ďdvúkálni kůirwjrt>u půd rév. i .  124€9. prohlBiniji, že tutů listinu tfádé nwinu
vHstnoriiťr*É ve dvou wtiotťvertfe* podepsalai

Podeí»ný advokát líniro prohlášeními o pndprju nepotvrzuje správnost » l  pravdivost ůilsjů uvedeních v této
istině ,  aru jeji mju ad s právními předpbv.

VPraio,  dnp 20. 11.2020




