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PLNÁ MOC 

 

………………, společnost se sídlem ………………, IČO: ………………, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném ……………… soudem v ……………… pod sp. zn. ……………… 

/ 

………………, narozená/ý dne ………………, trvale bytem v ……………… 

(dále jen „Zmocnitel“), 

tímto zmocňuje 

………………, společnost se sídlem ………………, IČO: ………………, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném ……………… soudem v ……………… pod sp. zn. ……………… 

/ 

………………, narozená/ý dne ………………, trvale bytem v ……………… 

(dále jen „Zmocněnec“), 

k tomu, aby se v zastoupení Zmocnitele, jakožto vlastníka ……………… ks dluhopisů, název dluhopisu 

„ZOOT 6,50/2020“, ISIN CZ0003514846, datum emise 9. září 2016, datum splatnosti 9. září 2020, 

emitovaných ve formě na doručitele společností ZOOT a.s., se sídlem na adrese Zubatého 295/5, 

Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 28206592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. B 13119 (dále jen „Emitent“), práva z nichž jsou upravena v emisních 

podmínkách (dále jen „Dluhopisy“ a „Emisní podmínky“), účastnil schůze vlastníků Dluhopisů, která 

se bude konat dne 28. května 2019 (dále jen „Schůze“) a na Schůzi za Zmocnitele vykonával jakékoliv 

úkony a práva, které jsou s účastí na Schůzi spojena, a to zejména, nikoliv však výlučně: 

(a) Aby Zmocněnec vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy následovně: 

(i) Zmocněnec hlasoval: 
 pro 
 proti  

přijetí navrhovaného usnesení:  

„Vlastníci Dluhopisů hlasují v souladu s článkem 12.3.3 Emisních podmínek pro 
ustanovení BH Securities a.s., IČO: 60192941, sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 
110 00 Praha 1, jako společného zástupce všech vlastníků Dluhopisů, který bude 
vykonávat práva uvedená v § 24 odst. 8 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 

Schůze bere na vědomí, že společnost BH Securities a.s. je vlastníkem dluhopisů 
vydaných Emitentem a za Emitentem také eviduje pohledávku z jiného právního titulu, 
a to nezaplacených služeb a že bude práva spojená s touto pohledávkou vykonávat 
vedle práv spojených s Dluhopisy. BH Securities a.s. oznámila, že jí není znám žádný 
důvod, pro který by nemohla řádně vykonávat funkci společného zástupce vlastníků 
Dluhopisů.    

Dojde-li ke střetu zájmu BH Securities a.s. jako společného zástupce se zájmy vlastníků 
Dluhopisů, anebo bude-li takovýto střet zájmu hrozit, oznámí společný zástupce 
prostřednictvím elektronické komunikace tuto skutečnost bez zbytečného odkladu všem 
vlastníkům Dluhopisů. Pokud pro zjištěný střet zájmu společný zástupce nebude 
schopen svou činnost vykonávat v souladu s § 24 odst. 4 zákonem č. 190/2004 Sb., o 
dluhopisech, bude dle článku 12.1 a 12.3.3 Emisních podmínek odvolán a dojde ke 
zvolení nového společného zástupce.“ 



 

 
Prague 1951251.2 

(ii) Zmocněnec hlasoval: 
 pro 
 proti  

přijetí navrhovaného usnesení:  

„Společnému zástupci se uděluje pokyn, aby v rámci insolvenčního řízení Emitenta 
vedeného pod sp. zn. MSPH 90 INS 6309 / 2019 uplatnil přihláškou pohledávek 
pohledávky spojené s Dluhopisy a vykonával práva spojená s Dluhopisy způsobem, 
který bude zajišťovat nejvyšší možné uspokojení těchto pohledávek; takové řešení 
v tuto chvíli představuje reorganizační plán z 29. dubna 2019 předložený Emitentem.“ 

(b) Aby Zmocněnec učinil jakákoliv další právní jednání a faktické úkony a vzal na vědomí jakékoli 
skutečnosti týkající se Schůze. 

Tato plná moc se řídí a je vykládána v souladu s právním řádem České republiky. 

 

V ………….........dne………………….. 

 

 

 

  

[Jméno:]   [Jméno:] 

[Funkce:]  [Funkce:]  

ověřený podpis  ověřený podpis 

 

 


