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Uděluji tímto plnou moc

K tomu, aby se za mě vykonal všechny hmotně právní a procesní 
úkony a jednání včetně úkonů ve vztahu k obchodnímu rejstříku, 
které jsou vyžadovány právním řádem České republiky 
k jakýmkoliv změnám ve společnosti a jejich zápisem do veřejných 
rejstříků a na úřadech.

Ze shora uvedeným účelem je zmocněnec oprávněn zejména se za 
mě účastnit valných hromad společnosti a hlasovat pro jakákoliv 
rozhodnutí valné hromady, včetně odvolání a jmenování jednatelů, 
změn obsahu společenské smlouvy (popř.uzavřít dohodu společníků 
o změně obsahu společenské smlouvy) souhlas k převodu podílů 
(části obchodních podílů) na společníky nebo třetí osoby, vzdát se 
práva na včasné svolání valné hromady, popř.na její svolání 
způsobem stanoveným zákonem nebo společenskou smlouvou, 
podepsat smlouvu o převodu podílu, vykázat doručení smluv o 
převodu podílu, vyslovit souhlas se změnou zápisu (výmazem) 
v obchodním rejstříku. 

Ke shora uvedenému účelu je dále zmocněnec oprávněn vykonávat 
veškeré procesní práva a činit veškeré procesní úkony ve vztahu 
k Městskému soudu v Praze, obchodního rejstříku, popř.notáři. Ke 
shora uvedenému účelu je zmocněnec oprávněn jednat 
s jakýmikoliv úřady ČR a jinými osobami, podepisovat k tomu 
požadované formuláře, podepisovat podání, přebírat listiny, činit 
jakékoliv písemné právní úkony a jednání a činit vše potřebné 
k pravomocnému ukončení řízení. 

Tuto plnou moc uděluje zmocnitel v rozsahu práv a povinností 
podle občanského zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o 
obchodních korporacích. 

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.
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սույնով լիազորում եմ

կատարելու ինձ համար բոլոր այն նյութական և դատավարական 
ակտերն ու գործողությունները, ներառյալ առևտրային ռեգիստրի հետ 
կապված գործողությունները, որոնք պահանջվում են Չեխիայի 
Հանրապետության օրենքով և վերաբերվում են  հասարակության 
ցանկացած փոփոխություններին և դրանց մուտքագրմանը հանրային 
գրանցամատյաններում և գրասենյակներում:

Վերոհիշյալ նպատակի համար լիազորված անձն իրավասու է 
մասնավորապես մասնակցելու ընկերության ընդհանուր ժողովներին իմ 
անունից և քվեարկել ընդհանուր ժողովի ցանկացած որոշման համար, 
ներառյալ տնօրենների պաշտոնանկությանն ու նշանակման, 
ընկերության պայմանագրի բովանդակության մեջ փոփոխությունների 
(կամ կնքել բաժնետերերի միջև համաձայնագիր՝ ընկերության 
պայմանագրի բովանդակության մեջ փոփոխությունների վերաբերյալ), 
բաժնեմասերը (բաժնեմասերի մի մասը) գործընկերներին կամ երրորդ 
անձանց փոխանցելու համաձայնության, ընդհանուր ժողով հրավիրելու 
իրավունքից հրաժարվելուն, կամ օրենքով կամ ընկերության 
պայմանագրով  սահմանված կարգով ընդհանուր ժողով հրավիրելուն, 
ստորագրել բաժնեմասերը փոխանցման մասին պայմանագիր, 
ներկայացնել տեղեկություն բաժնեմասերի փոխանցման պայմանագրերի 
առաքման մասին,  համաձայնություն հայտնել առևտրային ռեգիստրում 
մուտքի (ջնջման) փոփոխության հետ:

Վերոհիշյալ նպատակի համար լիազորված անձն իրավունք ունի նաև 
կատարել բոլոր դատավարական գործողությունները, կապված Պրահայի 
քաղաքային դատարանի, առևտրային ռեգիստրի կամ նոտարի հետ: 
Վերոնշյալ նպատակի համար լիազորված անձն   իրավասու է նաև 
բանակցություններ վարել Չեխիայի Հանրապետության 
իշխանությունների և այլ անձանց հետ, ստորագրել այդ նպատակի 
համար անհրաժեշտ ձևերը, փաստաթղթեր ընդունել, կատարել 
ցանկացած գրավոր իրավական ակտեր և գործողություններ, ինչպես 
նաև անել ամեն ինչ, որն անհրաժեշտ է դատավարության վերջնական 
դադարեցման համար:
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Այս լիազորագիրը լիազորող անձի կողմից շնորհվում է Քաղաքացիական 
օրենսգրքով, Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով և 
«Առևտրային ընկերությունների մասին» օրենքով նախատեսված 
իրավունքներով և պարտականություններով:

Այս լիազորագիրը տրվում է անորոշ ժամկետով.
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