
PLNÁ MOC

Obchodní firma / Jméno a příjmení:

Sídlo / Trvalé bydliště: 

IČO / Datum narození: 

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Obchodní firma / Jméno a příjmení: J&T BANKA, a.s.

Sídlo / Trvalé bydliště: Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00

IČO / Datum narození: 471 15 378

(„Zmocněnec“)

k tomu, aby za Zmocnitele, jakožto vlastníka dluhopisů „ROHLIK FIN.5,50/26“, ISIN CZ0003529943, datum emise 
1. února 2021, datum konečné splatnosti 1. února 2026 (dále jen „Dluhopisy“), vydaných společností Rohlik.cz
Finance a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 075 64 589, LEI:
315700YT8ORK8BM4VV06, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B
23870 (dále jen „Emitent“), činil všechna právní jednání, která budou vhodná nebo potřebná v souvislosti s řádnou
schůzí vlastníků Dluhopisů, která se bude konat dne 20. 7. 2022, a případně též s náhradní schůzí vlastníků Dluhopisů
(řádná schůze vlastníků Dluhopisů a náhradní schůze vlastníků Dluhopisů dále jako „Schůze“), a v této souvislosti se
zejména, nikoli však výlučně:

(a) účastnil se Schůze;

(b) potvrdil za Zmocnitele účast na Schůzi;

(c) vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy; a

(d) učinil jakákoliv další právní a jiná jednání a vzal na vědomí jakékoli skutečnosti týkající se Schůze.

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci pokyn, aby Zmocněnec na Schůzi hlasoval     ipřijetí návrhu usnesení 
Schůze, který je uveden v Oznámení o svolání Schůze uveřejněném na stránce: www.rohlik.cz, sekce „Dluhopisy“ 
s případnými změnami technického a nemateriálního rázu.

Zmocněnec je oprávněn činit veškerá další právní a jiná jednání, která Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným 
zmocněním bude považovat za nezbytné nebo vhodné k ochraně zájmů Zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Tato plná moc a její výklad se řídí právním řádem České republiky. 

V         dne        .

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

úředně ověřený podpis úředně ověřený podpis

iDoplňte, zda má Zmocněnec hlasovat pro či proti přijetí návrhu.
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