
GEOCOMPlEX

SPLNOMOCNENIE

Mena, priezvisko, titul akcionára/obchodné meno
Adresa trvalého bydliska/adresa sldla
Rodné čJsloIICO
Zápis v obchodnom registri prípadne incm registri
podra osobitného predpisu
Osoba oprávnená konat' v mene akcionára (právnickej
osoby) s uvedením mena, priezviska a funkcie
Počet akcií celkovo/počet akcií, za ktaré uderuje pinů
moc'

(dalej len .Splnomocnitel"')

SPLNOMOCŇUJE

Mena, priezvisko, titul akcionára/obchodné meno
Adresa trvalého bydliskaJadresa sldla
Zápis v obchodnorn registri prlpadne incm registri
pedra osobitného predpisu
Osoba oprávnená konal' v mene akcionára (právnickej
osoby) s uvedením mena, priezviska a funkcie
Počet akcii, za ktoré je plná moc udelená2

(ďalej len .Splnomocnenec")

na zastupovanie Splnomocnitefa - akcionára spoločnosti GEOCOMPLEX, a. S., so
sídlom na Geologickej ulici 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapisanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 413/8 (ďalej
iba "Spoločnos!") pri výkone všetkých jeho práv ako akcionára spoločnosti
GEOCOMPLEX, a. s., na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konaťdňa 16.6.2014
o 10:00 hod. v sídle spoločnosti.

Splnomocniter súhlasí, aby si Splnomocnenec ustanovil za seba inu osobu ako zástupcu.3

..., dňa.

(meno a priezvisko Splnomocnitel'a)

Plnu moc prijímam v plnom rozsahu.

(meno a priezvisko Splnomocnenca)



1 vypli'lať iba v pripade, ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov
podra osobitného predpisu a plnú moc udefuje na svoje zastupovanie iba za určitý úOet cenných

p~~~~oa~iba v prípade, ak má akcionar Spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov
podra osobitného predpisu a plnú moc udetuje na svoje zastupovanie iba za určitý účet cenných

r~~!~~~nút', ak akcionár nesúhlasl s možnosťou udelenia substitučnej plnej moci

Konkrétne pokyny Splnomocnitefa, ak je Splnomocnencom člen dozornej rady
Spoločnosti:

Akcionár Spoločnosti svojim podpisom na tejto prnej moci potvrdzuje, že bol zo strany
Splnomocnenca, ktorý je zároveň členom dozornej rady Spoločnosti, oboznámený so
všetkými skutočnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení
splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromažden[ Spoločnosti členovi dozornej rady.


