________________________________________

________________________________________

PLNÁ MOC
________________________________________

POWER OF ATTORNEY
________________________________________

Společnost/právnická osoba,

Company/legal entity,

Obchodní firma (název)/Company name (name of entity):

…………………………………………………………………………

Sídlo/With its registered office at:

…………………………………………………………………………

IČ (nebo obdobné číslo)/Company Id. No. (or similar number):

…………………………………………………………………………

Zápis v obchodním (nebo obdobném) rejstříku)/
Registration in Commercial (or similar) registry:

…………………………………………………………………………

(dále jen „Zmocnitel“)

(the “Principal“)

akcionář společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 4, Na
Pankráci 127, PSČ: 140 00, IČO: 616 72 190, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020 (dále jen
„Unipetrol“), tímto

the shareholder of UNIPETROL, a.s., with its registered office at
Prague 4, Na Pankráci 127, Postal Code: 140 00, Company Id. No.:
616 72 190, registered in the Commercial Registry maintained with the
Municipal Court in Prague, Ref. No.: B 3020 (“Unipetrol“), hereby

zmocňuje

appoint and constitute

pana/paní:

Mr./Mrs.:

Jméno a příjmení/Name and Surname:

…………………………………………………………………………

Bydliště/Residing at:

…………………………………………………………………………

Datum narození/Born on:

…………………………………………………………………………

(dále jen „Zmocněnec“)

(the „Proxy“)

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval a aby za Zmocnitele vykonával
veškerá práva akcionáře společnosti Unipetrol na valné hromadě
společnosti Unipetrol svolané na 28. června 2018 od od 11. 00 hodin
do Konferenčního centra CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65,
PSČ 140 00 (dále jen „VH“), zejména aby se za Zmocnitele a v jeho
zastoupení zúčastnil VH, hlasoval na ní, požadoval a dostal na VH
vysvětlení záležitostí společnosti Unipetrol, nebo jí ovládaných osob,
je-li takovéto vysvětlení potřebné k posouzení obsahu záležitostí
zařazených na VH nebo pro výkon akcionářských práv Zmocnitele na
ní, uplatňoval na VH návrhy a protinávrhy, a aby činil jakékoliv další
kroky a činnosti a aby vyhotovil a podepsal jakékoliv dokumenty a
listiny, které bude považovat za nezbytné a vhodné k realizaci shora
uvedeného.

to be the Principal’s attorney-in-fact and to represent the Principal and
to perform in the name of the Principal and on his behalf any and all
rights of the shareholder of Unipetrol at the Shareholders’ General
Meeting of Unipetrol convened on 28 June 2018 from 11.00 a.m. to
Konferenční centrum CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, ZIP
code: 140 00 (the “GM”), in particular, to attend in the name of the
Principal and on his behalf the GM, vote at the GM, request and
receive the explanation of the issues of Unipetrol or entities controlled
by it at the GM if such explanation is necessary for evaluation of the
content of matters included on the agenda of the GM or for exercising
shareholder’s rights of the Principal at the GM, submit at the GM the
proposals and counter-proposals and to perform any other steps and
things and to create and sign any documents and deeds that he/she
deems necessary or appropriate in order to accomplish the foregoing.

Tato plná moc je Zmocněnci udělena ve vztahu ke

This Power of Attorney is granted to the Proxy in respect of
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všem (any and all) / ……………………………… 1 2

akciím Zmocnitele, se kterými se Zmocnitel může účastnit a hlasovat
na VH.

shares of the Principal with which the Principal may attend and vote at
the GM.

Tato plná moc není udělena s právem substituce.

This Power of Attorney is not granted with the right of substitution.

Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě
rozporů má česká jazyková verze přednost.

This Power of Attorney is executed in Czech and English language
versions. In case of any discrepancies, the Czech language version
shall prevail.

Tato plná moc je udělena a řídí se platným právem České republiky.

This Power of Attorney is granted and shall be governed by applicable
laws of the Czech Republic.

V/In …………………… dne/on ………………… 2018

Zmocnitel/Principal

Název právnické osoby/Name of entity:

…………………………………………

Podpis/Signature:

…………………………………………

Jméno/Name:

…………………………………………

Funkce/Title:

…………………………………………

Tuto plnou moc přijímám.

I hereby accept this Power of Attorney.

Zmocněnec/Proxy

Podpis/Signature:

1
2

…………………………………………

Nehodící se škrtněte. Na volné místo případně doplňte počet akcií Zmocnitele, ve vztahu ke kterým je tato plná moc udělena.
Delete as appropriate. If applicable, fill the blank space with the number of shares in respect of which this Power of Attorney is granted.
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