
Překlad do českého jazyka 

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 
 
Kopie zaslaná jednotlivým členům představenstva 
Kopie zaslaná majoritnímu akcionáři 
 
UNIPETROL, a.s. 
Na Pankráci 127 
Praha 140 00 
Česká republika 
 
 

Praha 21.května 2014 
 

 
Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konající se dne 26.května 2014 – návrh k bodu č. 
11 programu zasedání (Změna členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.) 
 
Vážení, 
 
 na základě plné moci se na Vás obracím jako zmocněnec společnosti PAULININO LIMITED, 
společnost založená a fungující na základě právních předpisů Kyperské republiky, se sídlem Kyriakou 
Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8. patro, Agioi Omologites, Nicosia, P.C. 1082, Kypr, IČO: HE326908 
(dále „PAULININO“), jež je akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s., společnost založená a 
fungující na základě právních předpisů České republiky, se sídlem na Praze 4, Na Pankráci 127, PSČ 
140 00, Česká republika, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 3020, IČO: 61672190 (dále „Společnost“).   
 
Jménem PAULININO bych chtěl navrhnout pana Ing. Dušana Palcra, narozeného dne 3.dubna 1969, 
s trvalým pobytem Chopinova 304/3, Kohoutovice, 623 00 Brno, Česká republika, do funkce nového 
člena dozorčí rady Společnosti.  
 

Návrh k bodu č. 11 programu jednání (Změna členů dozorčí rady společnosti 
UNIPETROL, a.s.): 

 
„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto zvolila pana Ing. Dušana Palcra, 

narozeného dne 3. dubna 1969, s trvalým pobytem na Chopinova 304/3, Kohoutovice, 623 00 
Brno, Česká republika za člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.“ 

 
Jménem PAULININO Vás laskavě žádám o poskytnutí Vašeho stanoviska týkající se námi 

navrženého kandidáta do funkce v dozorčí radě ve Společnosti emailem na emailovou adresu: 
Palcr@jtfg.com nebo muchna@jtbank.cz, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 602 268 171 
(p.Palcr), nebo +420 602 476 398 (p.Muchna) nejpozději do 25. května 2014 23.59 SELČ.  

 
Rozumíme tomu, že výsledek odpovědi může mít přímou souvislost s projednávanými 

záležitostmi na valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 26. května 2014. 
 
Přílohy:   

- Plná moc udělená ze strany PAULININO LIMITED 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
Mgr. Pavel Muchna, na základě plné moci udělené ze strany PAULININO LIMITED 


