
 
 

 
 

SPLNOMOCNENIE 
na zastupovanie akcionára 

na riadnom valnom zhromaždení konaného dňa 22. júna 2010  
spoločnosti Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská  2/A, 821 09 Bratislava,  

IČO: 35 823 364, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 
2846/B 

 
 
Splnomocniteľ: 

Meno a priezvisko/obchodné meno: ........................................................ 
Rodné číslo/IČO: .................................................................................. 
Bytom/sídlo: ......................................................................................... 
ako akcionár spoločnosti Majetkový Holding, a.s., so sídlom Prievozská  2/A, 821 09 Bratislava,  
IČO: 35 823 364, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 
2846/B (ďalej aj „spoločnosť“) 
 

 

s p l n o m o c ň u j e 

 

 

Splnomocnenca: 

 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 
aby ho zastupoval v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára spoločnosti, na 
riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 22.júna 2010 o 10.00 hod. v sídle 
spoločnosti na adrese Prievozská  2/A, 821 09 Bratislava, najmä aby na riadnom valnom zhromaždení v 
plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával akékoľvek a všetky práva splnomocniteľa ako 
akcionára spoločnosti, aby na riadnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek 
obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval 
návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je splnomocniteľ ako akcionár spoločnosti 
oprávnený vykonávať na riadnom valnom zhromaždení, najmä podľa stanov spoločnosti, zákona č. 
513/199 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo podľa iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky; aby konal za neho a v jeho mene, podpisoval za neho a v jeho 
mene alebo robil v jeho mene akékoľvek a všetky právne alebo iné úkony týkajúce sa alebo súvisiace s 
úkonmi uvedenými vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné plnomocenstvo. Splnomocnenec nie je oprávnený 
ustanoviť žiadnu inú osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej oprávnenia, ktoré mu boli 
udelené týmto plnomocenstvom. Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko, čo splnomocnenec právoplatne 
vykoná alebo zariadi podľa tohto plnomocenstva počas doby jeho platnosti. Toto plnomocenstvo 
nahrádza akékoľvek predchádzajúce, či už ústne alebo písomné plnomocenstvá udelené doteraz 
splnomocniteľom splnomocnencovi vo veciach, ktoré tvoria rozsah splnomocnencovho oprávnenia podľa 
tohto plnomocenstva, ktoré sa týmto považujú za odvolané a neplatné. Toto plnomocenstvo sa riadi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
V............................................, dňa ........................................... 
 
Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu: 
 
_________________________ 
 

 


