PLNOMOCENSTVO
NA ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ AKCIONÁROV VÚB, A.S.
Dolupodpísaný splnomocniteľ meno a priezvisko/obchodné meno: ......................................................................................................, rodné číslo/IČO: ....................................................
trvalé bydlisko/sídlo: ........................................................... , dátum narodenia (len fyzická osoba): ................................. , číslo OP/pasu (len fyzická osoba): ..........................................
(ďalej len „Splnomocniteľ“), ako akcionár Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155 (ďalej len „VÚB, a.s.“)

týmto udeľuje plnomocenstvo
splnomocnencovi, meno a priezvisko/obchodné meno: ....................................................................................................... , rodné číslo/IČO:......................................................................... ,
trvalé bydlisko/sídlo: ......................................................... , dátum narodenia (len fyzická osoba): ................................... , číslo OP/pasu (len fyzická osoba): ........................................... ,
(ďalej len „Splnomocnenec“), aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa:
1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu k:
a)

všetkým akciám VÚB, a.s., patriacim Splnomocniteľovi,*

b)

akciám VÚB, a.s., patriacim Splnomocniteľovi na účte/účtoch cenných papierov*
Účet číslo

(AK ZVOLÍTE MOŽNOSŤ 1.b),
PLNOMOCENSTVO VZŤAHUJE)

Vedený (názov člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.)

UISTITE SA,

Počet akcií

PROSÍM, ČI STE ŠPECIFIKOVALI ÚČET/Y CENNÝCH PAPIEROV, NA KTOROM/ÝCH SÚ AKCIE VÚB, a.s., NA KTORÉ SA

v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára VÚB, a.s., na riadnom valnom zhromaždení VÚB, a.s., ktoré sa bude konať dňa .........................................
o ..................................... hod. v mieste konania na adrese: ................................................................................................... (ďalej len „Valné zhromaždenie“), najmä avšak
nielen, aby na Valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával akékoľvek a všetky práva a/alebo právomoci Splnomocniteľa ako
akcionára VÚB, a.s., a aby na 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 VÚB, a.s., oprávnený vykonávať na Valnom zhromaždení, najmä avšak nielen podľa Stanov VÚB, a.s., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky; a
2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľvek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace
s úkonmi uvedenými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné plnomocenstvo.
Splnomocniteľ udeľuje Splnomocnencovi toto plnomocenstvo bez práva substitúcie, čo znamená, že Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za svojho
substitučného zástupcu a udeliť jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo všetky, ktoré mu boli udelené týmto plnomocenstvom.
Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto plnomocenstvom počas platnosti tohto plnomocenstva.
Toto plnomocenstvo nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, či už ústne alebo písomné, plnomocenstvá doteraz udelené 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 .................................. .

Splnomocniteľ:
Meno a priezvisko/obchodné meno: ...........................................................................................................................

(NEZABUDNITE, PROSÍM, ÚRADNE OSVEDČIŤ VÁŠ PODPIS)

Funkcia (len právnická osoba)/Podpis: .........................................................................................................................
Pokiaľ by bol podpis akcionára na plnomocenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille)
v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961. Právnické osoby sú povinné predložiť výpis
z Obchodného registra SR nie starší ako tri mesiace.
Splnomocniteľ potvrdzuje, že ak nepreškrtol nehodiacu sa možnosť ohľadom špecifikovania akcií, na ktoré sa plnomocnenstvo vzťahuje, alebo inak neoznačil žiadnu
z uvedených možností v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s. Ak bola
označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný aspoň jeden alebo viac účtov cenných papierov, platí, že plnomocenstvo sa vzťahuje na akcie na tomto/týchto účte/účtoch
cenných papierov, ak však Splnomocniteľ označil obe možnosti uvedené v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace
Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s.
Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto plnomocenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.
S p l n o m o c n e n e c:
Meno a priezvisko/obchodné meno: .........................................................................................................................
Podpis: ................................................................................................. Dátum prijatia: ..............................................
* Nehodiace sa preškrtnite. V prípade výberu možnosti 1.b) prosím uveďte, požadované informácie o účte cenných papierov, inak môže byť plnomocenstvo neplatné ako nedostatočne určité. V prípade zvolenia možnosti 1.b) je potrebné, aby Splnomocnenec
akcionára na Valnom zhromaždení predložil výpis z účtu cenných papierov k rozhodujúcemu dňu pre každý špecifikovaný účet cenných papierov. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo inak označená žiadna z uvedených možností, platí
možnosť 1.a) a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s. Ak bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný aspoň jeden alebo viac účtov cenných papierov, platí, že plnomocenstvo sa
vzťahuje na akcie na tomto/týchto účte/účtoch cenných papierov, ak však Splnomocniteľ označí obe možnosti uvedené v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi
VÚB, a.s.
Toto plnomocenstvo, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Na tomto plnomocenstve je potrebné dať úradne overiť (osvedčiť) podpis splnomocniteľa (buď u notára, alebo na matrike).

