
PLNÁ MOC 

 

(fyzické osoby) Já, [jméno][příjmení], narozen/a dne [datum narození], r.č. [rodné číslo] (popř. 

číslo pasu pro osoby jiného než Českého občanství), náhradní identifikační číslo (NID) (pokud 

bylo CDCP přiděleno): [_______], bydlištěm [_______], tel./email/fax: [_______] 

 

(právnické osoby) My, [obchodní firma], IČO: [_______], náhradní identifikační číslo (NID) 

(pokud bylo CDCP přiděleno): [_______], se sídlem [_______], tel./email/fax: [_______] 

 

(dále jen jako „Zájemce o prodej akcií“) 

 

 

tímto uděluji/udělujeme plnou moc 

 

(fyzické osoby) [jméno][příjmení], narozen/a dne [datum narození], r.č. [rodné číslo] (popř. 

evidenční číslo advokáta, či číslo pasu pro osoby jiného než Českého občanství), náhradní 

identifikační číslo (NID) (pokud bylo CDCP přiděleno): [_______], bydlištěm [_______], 

tel./email/fax: [_______] 

 

(právnické osoby) [obchodní firma], IČO: [_______], náhradní identifikační číslo (NID) 

(pokud bylo CDCP přiděleno): [_______], se sídlem [_______], tel./email/fax: [_______], 

 

(„Zmocněnec“) 

 

k zastupování Zájemce o prodej akcií při provádění jakýchkoli a všech úkonů a právních 

jednání týkajících se, souvisejících, nebo nezbytných k přijetí a vypořádání dobrovolné 

nabídky převzetí akcií PEGAS NONWOVENS SA, společnosti založené podle práva 

Velkovévodství lucemburského (société anonyme), se sídlem 68–70, boulevard de la Pétrusse, 

L-2320 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, zapsané v lucemburském obchodním 

rejstříku pod číslem B 112.044, náhradní identifikační číslo: 8880159772, učiněné společností 

R2G Rohan Czech s.r.o., IČO: 04607341, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 

118 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn.: C 250660, uveřejněné dne 25. srpna 2017 („Nabídka“). 

 

Zmocněnec je oprávněn jednat jménem Zájemce o prodej akcií zejména, nikoliv však 

výlučně, při:  

 

1. řádném vyplnění, podepsání, a zaslání Oznámení o akceptaci (jak je definováno 

v Nabídce); 

 

2. všech úkonech potřebných k převodu akcií a vypořádání a všech úkonů s Nabídkou 

souvisejících; 

 

Zmocněnec je dále oprávněn činit veškeré úkony, které budou nezbytné či vhodné k úspěšné 

akceptaci a vypořádání Nabídky, včetně přijímání doručovaných písemností, podávání návrhů 

a žádostí, zastupování před notářem, vyhotovení a podepsání všech listin, smluv, žádostí, 

potvrzení, oznámení nebo osvědčení a jakýchkoliv jiných dokumentů jakékoliv povahy, 

včetně jakýchkoliv notářských úkonů a dodatků k nim, a to vše i tehdy, když je podle 

právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. 

 



Zájemce o prodej akcií tímto souhlasí s tím, že Zmocněnec je oprávněn jmenovat své zástupce 

pro výkon zástupčího oprávnění dle této plné moci, a pokud bude jmenováno zástupců více, 

aby každý z nich mohl jednat samostatně. 

Tato plná moc se řídí právem České republiky. 

V ___________ dne ____________2017   

 

(v případě právnické osoby: Za [obchodní firma]) 

 

 

 

Podpis:  ________________________   

[jméno a příjmení Zájemce o prodej akcií] / v případě právnické osoby: [jméno 

a příjmení osoby oprávněné jednat za Zájemce o prodej akcií]   

     

 

 


