PLNOMOCENSTVO
na výplatu dividend z akcií VÚB, a.s.
Spoločnosť (názov/obchodné meno): _______________________, so sídlom: ________________________________,
zapísaná v (označenie evidencie a číslo zápisu): ________________________________, IČO: ____________,
konajúca prostredníctvom:
(1) meno a priezvisko: __________________________________, vo funkcii (napr. člen predstavenstva, konateľ):
________________________, rodné číslo: _________________, dátum narodenia: ____________, bytom na
adrese trvalého bydliska: ___________________________________________________, číslo občianskeho
preukazu/pasu: __________________; a
(2) meno a priezvisko: __________________________________, vo funkcii (napr. člen predstavenstva, konateľ):
________________________, rodné číslo: _________________, dátum narodenia: ____________, bytom na
adrese trvalého bydliska: ___________________________________________________, číslo občianskeho
preukazu/pasu: __________________;
(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: ___________________________________, rodné číslo: _______________,
dátum narodenia: _____________, bytom na adrese trvalého bydliska: ______________________________________,
číslo občianskeho preukazu/pasu: _________________, (ďalej len „Splnomocnenec“), aby Splnomocnenec ako riadny
a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa:
(1) ÁNO / NIE (Prosím, zakrúžkujte buď „ÁNO“ alebo „NIE“ a zároveň prečiarknite krížikom opačnú možnosť)
požiadal VÚB, a.s. o vyplatenie všetkých dosiaľ nevyplatených dividend z akcií VÚB, a.s. v plnej
výške a v hotovosti za všetky roky, za ktoré vzniklo Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s.
právo na dividendu, pričom toto právo nebolo dosiaľ uplatnené;
(2) ÁNO / NIE (Prosím, zakrúžkujte buď „ÁNO“ alebo „NIE“ a zároveň prečiarknite krížikom opačnú možnosť)
požiadal spoločnosť VÚB, a.s. o vyplatenie všetkých dosiaľ nevyplatených dividend z akcií VÚB,
a.s. bezhotovostným prevodom v plnej výške poukázaním na bankový účet číslo:
____________________________, numerický kód banky: _________, kód S.W.I.F.T__________,
vedený v (obchodné meno a sídlo banky): _____________________________________________,
ktorého majiteľom je (meno a priezvisko/názov firmy): __________________________________,
za všetky roky, za ktoré vzniklo Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s. právo na dividendu,
pričom toto právo nebolo dosiaľ uplatnené;
a 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 vyššie uvedeným, 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 oprávnenie, každé,
kombináciu ktorýchkoľvek 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 doby 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 __________________.

Toto plnomocenstvo, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Na tomto plnomocenstve je potrebné
dať úradne overiť totožnosť a podpis splnomocniteľa (buď u notára alebo na matrike).
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PLNOMOCENSTVO
na výplatu dividend z akcií VÚB, a.s.
Splnomocniteľ:
(1)
Podpis:
Meno a priezvisko:
Funkcia v spoločnosti:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(2)
Podpis:
Meno a priezvisko:
Funkcia v spoločnosti:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Súhlasím so svojim ustanovením za Splnomocnenca a toto Plnomocenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam:
Splnomocnenec:
Podpis:
Meno a priezvisko:
Dátum prijatia:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Toto plnomocenstvo, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Na tomto plnomocenstve je potrebné
dať úradne overiť totožnosť a podpis splnomocniteľa (buď u notára alebo na matrike).
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