
PLNÁ MOC
 
Vlastník dluhopisů:

Jméno/Název společnosti: 

Bydliště/Sídlo:   

IČ/datum narození: 

Funkce jednajícího: 

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Obchodní firma:    J&T BANKA, a.s.
Sídlo      Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00
IČ:     471 15 378
     Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem 
 („Zmocněnec“)     v Praze, sp.zn.  B 1731, 

k tomu, aby Zmocnitele, jakožto vlastníka všech jím vlastněných dluhopisů s názvem SAZKA GR. 5,20/24, 
s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši 10.000 Kč, ISIN CZ0003522930 (Dluhopisy), vydaných společností Allwyn 
International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.), se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Emitent) zastupoval na schůzi (a případné 
náhradní schůzi) vlastníků dluhopisů svolané oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta ze dne 
30. prosince 2022, respektive oznámením o svolání náhradní schůze s totožným programem (Oznámení), předmětem 
které bude zejména hlasování o (i) nahrazení Emitenta jakožto emitenta Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech 
Republic 2 a.s. se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 (Nový emitent) v důsledku převzetí veškerých dluhů Emitenta z Dluhopisů 
Novým emitentem a o souvisejících změnách Emisních podmínek a (ii) o zrušení společnosti SAZKA Group Financing 
a.s., se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – městská část Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka č.: 6661/B a o souvisejících 
změnách Emisních podmínek (schůze vlastníků dluhopisů a náhradní schůze vlastníků dluhopisů jako Schůze), a za tímto 
účelem aby za Zmocnitele jednal, podepisoval, činil veškerá právní jednání a  faktické úkony, a to zejména, nikoli však 
výlučně:

(a) zúčastnil se Schůze a hlasoval na ní za Zmocnitele,

(b) potvrdil na Schůzi účast Zmocnitele,

(c) prohlásil za Zmocnitele, že byl řádně informován o svolání Schůze,

(d)  vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy a v této souvislosti zejména, nikoliv však 
výlučně hlasoval o navrhovaném usnesení, které je popsáno v Oznámení, a

(e)  schválil jakoukoli změnu programu Schůze a vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená 
s Dluhopisy, pokud jde o navrhovaná usnesení, která nebyla zahrnuta v programu Schůze v Oznámení.

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci pokyn, aby Zmocněnec na Schůzi hlasoval                       i přijetí návrhů usnesení Schůze, 
které jsou uvedeny v Oznámení s případnými změnami technického a nemateriálního rázu.

Zmocněnec je dále výslovně oprávněn udělit substituční plnou moc a to v plném rozsahu této plné moci. Zmocněnec 
neprodleně po své účasti na schůzi dluhopisů informuje Zmocnitele o výsledcích hlasování na Schůzi. Tato plná moc se 
řídí českým právem. 

 
V             dne    2023

[Za společnost] / [Jménem]: 

(ověřený podpis vlastníka / zástupce vlastníka Dluhopisů)

[Jméno] / [Název společnosti]:

Funkce: 

i Doplňte, zda má Zmocněnec hlasovat pro či proti přijetí návrhu.
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