Příloha č. 1
Vzor Plné moci

PLNÁ MOC
________________,IČO/nar.______________, se sídlem ____________________________________
(„Zmocnitel“) tímto zmocňuje
________________, nar. ________________, bytem _______________________________________
(„Zmocněnec“),
k zastupování Zmocnitele, jakožto vlastníka __________ ks dluhopisů s názvem Dlhopis Reality
investing 2017, ISIN SK4210000952, vydaného dne 1. září 2017 emise nepodřízených a zajištěných
dluhopisů splatných v roce 2032, každý o jmenovité hodnotě 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých),
v celkové jmenovité hodnotě 500 010 000 Kč (slovy pět set milionů deset tisíc korun českých)
emitovaného společností REALITY INVESTING Bond, a.s., IČO 02206846, se sídlem Hlinky 40/102,
Pisárky, 603 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
B 6969 („Emitent“), a v této souvislosti aby za Zmocnitele jednal, podepisoval, vykonával veškeré
jednání a úkony a podniknul jakékoliv další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným právem
vyžadované.
Zmocněnec je tak oprávněn zejména, nikoliv však výlučně (i) účastnit se řádné a náhradní schůze
vlastníků dluhopisů, bude-li se konat, jejímž předmětem bude zejména rozhodnutí o dalším postupu
ve věci zřízení a vzniku Zajištění („Schůze“); (ii) potvrdit účast Zmocnitele na Schůzi; (iii) prohlásit za
Zmocnitele, že mu bylo konání Schůze řádně oznámeno; (iv) vykonávat na Schůzi hlasovací práva
spojená s Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele; (v) schválit změnu programu Schůze a vykonávat na
Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele ohledně návrhů usnesení, které
nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání; (vi) učinit jakékoliv další právní
jednání a úkony a vzít na vědomí jakékoli další skutečnosti týkající se Schůze a vyhotovit a podepsat
jakékoliv listiny, dokumenty a notářské zápisy, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v
souvislosti s body popsanými výše.
Zmocněnec je povinen dodržovat pokyny Zmocnitele, jsou-li Zmocněnci pokyny Zmocnitele známé.
Zmocněnec je oprávněn učinit veškeré další právní úkony, které Zmocněnec v souvislosti s výše
uvedeným zmocněním považuje za nezbytné nebo vhodné k ochraně zájmů Zmocnitele. Zmocněnec
je oprávněn zmocnit ve stejném rozsahu jinou osobu. Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře
tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše
uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně. Tato plná moc a její výklad se řídí
právními předpisy České republiky.

V __________ dne __________

________________________________
podpis Zmocnitele

