
 

* nehodící se škrtněte 

 

PLNÁ MOC 

 

Jméno / obchodní firma: …………………………………………………………………………………… 

rodné číslo / IČO :  …………………………………………………………………………………… 

bytem / se sídlem: …………………………………………………………………………………... 

zastoupen (pouze pro právnické osoby):   ………………………………………………….............................. 

(dále jen „Zmocnitel“) 

 

tímto na základě ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje: 

 

jméno / obchodní firma: …………………..……………………………………………………………….. 

rodné číslo / IČO:  ……………………………………………………………………………………. 

bytem / se sídlem:   ……………………………………………………………………………………. 

(dále jen „Zmocněnec“),  

 

k zastupování na * valné hromadě/valných hromadách společnosti s obchodní firmou TOMA, a.s., se 
sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČO: 181 52 813, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464, (dále jen „Společnost“), 
 

* konané dne [*] od [*] hodin v [*]/ 
konaných v období od [*] do odvolání této plné moci 

 
Touto plnou mocí Zmocnitel opravňuje Zmocněnce k zastupování Zmocnitele k účasti na výše označené 
valné hromadě/valných hromadách Společnosti a při všech souvisejících právních nebo i jiných 
jednáních, k nimž na valné hromadě dochází, a to v rozsahu akcionářských práv spojených se všemi 
akciemi, jejichž vlastníkem je k rozhodnému dni pro konání valné hromady Zmocnitel a u nichž není 
pozastaven výkon hlasovacího práva, tj. zejména aby za něj na valné hromadě hlasoval o všech bodech 
pořadu jednání valné hromady dle vlastního uvážení nebo pokynu Zmocnitele. Zmocněnec je oprávněn 
vykonávat hlasovací práva náležející ke každé jednotlivé akcii odlišně. 
 
Zmocněnec není oprávněn pověřit jinou osobu, aby za něj jednala v rozsahu zástupního oprávnění dle 
této plné moci. 
 
Tato plná moc zaniká skončením výše označené valné hromady Společnosti, příp. uplynutí dne, na který 
byla valná hromada svolána v případě jejího nekonání. Je-li plná moc udělena na více valných hromad, 
zaniká jejím odvoláním Zmocnitelem nebo jejím odvoláním Zmocněncem. 
 

V ………………………….……….., dne …………………..……….… 

 

Zmocnitel/Za Zmocnitele:     Zmocněnec/Za Zmocněnce: 

 

…………………………………………     ………………………………………… 

(úředně ověřený podpis)     (podpis) 


