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Společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín lIl,
Zapsaná v obchodním rejstříku M stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, Zastoupená Lud'kem
Kostkou, členem představenstva, tímto

zmocňuje

_Vi'/I<0““ého ředitele Společnosti
w
výrobního ředitele společnosti,

e lee V0 U e OOglC yC a Iľ'IZenyľS yC SaVe ,

_ ředitele Závodu
pozemních Staveb,

aby Za společnost GEOSAN GROUP a. s. na Základé této plné moci:

- právn jednali vůči všem třetím osobám, včetn podepisování objednávek a uzavírání smluv,
~ Zastupovali Zmocnitele před všemi správními orgány,
~ právn jednali v řízeních o veřejných Zakázkách, včetn podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právn jednali vůči Zam stnancům Zmocnitele,
- jinak právn jednali ve v cech, ke kterým dochází při b žné činnosti zmocnitele,

a vt chto v cech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali Zp t
návrhy, podn ty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se
výb rových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali pln ní, uplatňovali nároky a vzdávali Se
jich.

V rámci výše popsaného 'ednání jsou Zmocn nci oprávn ni jednat za zmocnitele tak, že Za Zmocnitele
vždy musí jednat_adále alespoň jeden Z dalších tří Zmocn ncü.

Zmocn nci jsou oprávn ni pov řit dalšího Zástupce v rozsahu jim ud lené plné moci.

V Praze dn

Ludek Kost
. ...................

člen předst
GEOSAN

Přijímám Zmocn ní:

výkonný ředitel

výrobní ředitel

ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb ředitel Závodu pozemních Staveb



PROHLÁŠENÍ O PRAvOSTI PODPISU NA LISTIN NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

B žné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/347/2016/C

Já, níže podepsaný
Mgr. Daniel Thelen
advokát vykonávající advokacii jako Společnik společnosti TSP Legal, advokátní kancelář,
S. r. 0., IČO; 29143063
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručn v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Lud k Kostka
narozený_1965
bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín
jehož totožnost jsem Zjistil Z občanského průkazu _vydaného M stským úřadem
Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listin , ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2017


