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Notářský zápis 

NZ 
N 

377/2014 
39512014 

sepsaný dne 3.6. 2014 (slovy: třetího června roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Romanem 
Hochmanem, notářem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Hybernská 1032/9, PSČ 
11 O 00, na žádost společnosti AG CHEM! GROUP s.r.o., se sídlem Praha 6 - Liboc, 
Rybničná 18, PSČ 162 00, IČ 61508195 (dále jen „Společnost"), obsahující osvědčení dle§ 
80a not. řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jedná.ní společnosti či jejích 
orgánů a osvědčení obsahu:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- r o z h o d n u t í -----------------------------------------------
------------------------------------- valné hromady společnosti ----------------------------------------
-------------------------------------- AG CHEM! GROUP s.r.o. ---------------------------------------

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo 3.6. 2014 (slovy: třetího června roku dva 
tisíce čtrnáct) v notářské kanceláři JUDr. Romana Hochmana, v Praze 1, Hybernská 1032/9, 
od 10,00 hodin a jehož se zúčastnili osobně nebo v zastoupení všichni tři společníci:-----------

(a) 

(b) 

(c) 

Igor Ševčenko, nar. 22.6.1966, s bydlištěm Praha 6 - Liboc, Radčina 567/13, 
PSČ 161 00;------------------------------------------------------
Irina Ševčenko, nar. 16.11.1964, s bydlištěm Praha 6 - Liboc, Radčina 567/13, 
PSČ 161 00, zastoupena na základě písemné plné moci Igorem Ševčenko; -
Viktorie Ševčenko, nar. 16.4.1988, s bydlištěm Praha 6 - Liboc, Radčina 
567/13, PSČ 161 00, zastoupena na základě písemné plné moci Igorem 
Ševčenko. -------------------------------------------------------------------------------

Písemné plné moci tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto notářského zápisu. ---------------------------------
1. 

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé 
přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů 
Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : -----------------------------------------

a) Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z vložky číslo 30090, oddílu C, obchodního 
rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, ze dne 3.6. 2014, o němž předseda valné 
hromady - výše uvedený Igor Ševčenko, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o 
společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení 
Za šesté písm. d) společenské smlouvy ze dne 9.12.2008 a z§ 190 odst. 2 písm. a) zákona o 
obchodních korporacích.-----------------------------------------------------------------------------------

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----------------
z prohlášení všech tři společníků o vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné 
hromady, -------------------------------------------------------------------------------------------------
z citovaného výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, ze seznamu společníků, z listiny 
přítomných, ze společenské smlouvy a z mého osobm'ho zjištění, že jsou osobně přítomni 
nebo zastoupeni všichni společníci mající celkem 3 000 hlasů, z toho Viktorie Ševčenko -
600 hlasů, Igor ševčenko - 1800 hlasů a Irina ševčenko - 600 hlasů, takže valná hromada 
je usnášeníschopná.-------------------------------------------------------------------------------------
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d) Způsobilost valné hromady k pňjetí předmětných rozhodnuti byla rovněž potvrzena 
prohlášením předsedy valné hromady - výše uvedeného Igora Ševčenko, nar. 22.6.1966, s 
bydlištěm Praha 6 - Liboc, Radčina 567/13, PSČ: 161 00, jehož totožnost byla ověřena 
platným úředním průkazem a který byl zvolen předsedou valné hromady v rámci projednání 
1. bodu programu. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka ------------

2) Na základě shora uvedených zjištěni prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž 
byla Společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné 
hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i spoleěenskou smlouvou 
Společnosti. -------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala při projednání 2. 
bodu programu valné hromady toto usnesení o změně obsahu celé společenské smlouvy 
Společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada rozhodla o změně obsahu celé společenské smlouvy, takto: ---------------------

Společenská smlouva 
společnosti s ručením omezeným 

L Základní ustanovení 

Článek 1 
Firma, sídlo a právní forma společnosti 

2. Firma společnosti zni: AG CHEMI GROUP s.r.o. -----------------------------------------------
3 . Sídlem společnosti je: Praha.---------------------------------------------------------------------------
4. Právní fonna společnosti: Společnost s ručením omezeným.-------------------------------------

Článek 2 
Předmět podnikání 

1. Předmětem podnikáni společnosti je:-----------------------------------------------------------------

(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. ----------------------------------------------------------------------------------

Článek 3 
Společník, vklady a podíly a výše základního kapitálu 

1 . Společníkem společnosti je: ----------------------------------------------------------------------------
(a) Igor Ševčenko, nar. 22.6.1966, bytem Praha 6 - Liboc, Radčina 567/13, 

PSČ: 161 00; ----------------------------------------------------------------------------
(b) Irina Ševčenko, nar. 16.11.1964, bytem Praha 6 - Liboc, Radčina 567/13, 

PSČ: 161 00 ;----------------------------------------------------------------------------
( c) Viktorie Ševčenko, nar. 16.4.1988, bytem Praha 6 - Liboc, Radčina 567/13, 

PSČ: 161 00. ----------------------- -----------------------------------------------------
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Na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. 
Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. ----------------------

2. Výše vkladů společníků: ------------------------------------------------------------------------------
(a) Společník Igor Ševčenko má vklad do základního kapitálu ve výši 

1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých), čemuž 
odpovídá základní podíl ve výši 60 %; tento základní podíl je označen jako 
základní podíl č. I;---------------------------------------------------------------------

(b) Společník Irina Ševčenko má vklad do základního kapitálu ve výši 600.000,- Kč 
(slovy: šest set tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 
20 %; tento základní podíl je označen jako základní podil č. 2; ---------------

(c) Společník Viktorie Ševčenko má vklad do základního kapitálu ve výši 600.000,
Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve 
výši 20 %; tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 3. ----------

Na každý podíl je možno vydat kmenový list.----------------------------------------------------------

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 
žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů.-------------------

3. Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých).------
Článek 4 

Práva a povinnosti společníků 
Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné 
hromadě. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Organizace společnosti 
Orgány společnosti jsou: -----------------------------------------------------------------------------------

(a) valná hromada Gediný společník); --------------------------------------------------
(b) jednatelé. ----------------------------------------------------------------- ---------------

Článek S 
Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. --------------------------------------------------
Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společnik.----------------

Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které zákon nebo tato 
společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady 
náleží dále též: -----------------------------------------------------------------------------------------------

( a) rozhodováni o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na 
základě jiných právních skutečností;-----------------------------------------------

(b) jmenování, odvolávání a odměňování likvidátora, včetně schvalování 
smlouvy o výkonu funkce a poskytovárú plnění podle § 61 zákona 
o obchodních korporacích; ----------------------------------------------------------

( c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;-----------------------------------
(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž 

zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;----------------------
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( e) jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů,---------------------------------
(!) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské 

činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou..-li 
v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat 
jednatelům určité právní jednání,je-li to v zájmu společnosti; -----------------

(g) schválení poskytnuti finanční asistence;-------------------------------------------
(h) udělování a odvolávání prokury; ---------------------------------------------------
(i) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a zrněně právní 

formy;------------------------------------------------------------------------------------
(i) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn;------
(k) schváleni smlouvy o výkonu funkce; ----------------------------------------------
(1) schválení rozdělení podílu a převodu podílu na jiného společníka nebo jinou 

oso bu; ·····-··--· ·-·---·----···---··---····--··--· ·--·---·--·--·--··---·--··---· -----··---
( m) schváleni zastaveni podíl u; ---------- ------------------------------- -----------------
( n) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo 

společenská smlouva. -·--···--··---···--···--·········-··-···-···--···-···-···-····--· 

Valná hromada si může kdykoli vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti 
.. ' h án' l č . Jinyc org u spo e nost1. -----·--·--····-·····-···-··---···--········-··-··-·--··--··--···-···-··----···--

Valná hromada si zvolí svého svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy 
a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Zapisovatel je 
povinen zajistit vyhotoveni zápisu z jednání valné hromady a zaslat jej na náklady společnosti 
bez zbytečného odkladu všem společníkfun. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo 
svolavatel, nebyli•li předseda zvolen, a zapisovatel.•·---·---···-----·--·--··-··--··--·····---···----·· 

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční 
většinu všech hlasU. --···········--····-··--·----·---··---···---··-··--···--··-·--·----·---···-···-·--·-··-·· 

Každý společník má jeden hlas na každých l.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
vkladu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li 
zákon vyšší počet hl asú. •···--····-··--·-···-·· •·--··--···---···-··--·····-····· ---·---·------··--··-·---··· 

Připouští se rozhodování společníků per rollarn mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 
zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, 
u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují•li 
společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prosttedků, zašle osoba oprávněná 
svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, 
kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí 
je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, 
na níž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jak.mile 
došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na 
e•mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který 
obdržel spolu s návrhem rozhodnuti.---------------------------------------------------------------------
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, ,J,Mtf ~u svolává jednatel nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku 
·· · Ji fil I f -ná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

41 11 --------------------------------------------------------------------------------------------- _ ---

1' , I , program valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě nejméně 15 dnů přede 
, ... jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze na valné 
t cti projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě a souhlasí-li s jejich projetlnánfm 
ti :1,.; společníci. Společník se mUže vzdát práva na včasné svolání valné hromady podle 
f 114 odst. 3 ZOK. ------------------------------------------------------------------------------------------

Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na 
:ákladě plné moci. ------------------------------------------------------------------------------------------

Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. 
Rozhodnutí pňjaté v působnosti valné hromady doručí společru'k buď k rukám jakéhokoliv 
jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy 
rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může 
určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétru'ho rozhodnutí předložen. -----------------------------

Článek 6 
Jednatelé 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má 2 (slovy: dva) jednatele.-----------

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti je 
oprávněn každý jednatel samostatně. Každý jednatel jedná za společnost samostatně. ----------

111. Hospodařeni společnosti 

Článek 7 
Rezervní fond 

Sp o tečnost nevytváří rezervní fond. ----------------------------------------------------------------------

Článek 8 
Rozdělování zisku 

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky 
v poměru svých podílů.-------------------------------------------------------------------------------------

IV. Změny výše základního kapitálu 

Článek9 
Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 

Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je pňpustné, jen když dosavadní peněžité 
vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je pňpustné již 
před tímto splacením.---------------------------------------------------------------------------------------

Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se 
peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Vkladové povinnosti jsou oprávněni 
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. {I 11111 . polečnici v poměru podle výše svých podi1ů, ledaže dohoda všech společníků určí 
,1111111. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek 10 
Sníženi základního kapitálu 

Mladní kapitál společnosti i vklady společníků nesmí poklesnout pod částku stanovenou 
,r f 23 5 ZO K. ------------------------------------------------------------------- -----------------------------

.lomodnutí o snížení základního kapitálu a jeho výši zveřejní jednatel do 15-ti dnů po jeho 
p1ijetí (dvakrát po sobě s časovým odstupem 30-ti dnů). Jednatelé zároveň písemně vyzvou 
m6mé věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem 
plijeti usneseni valné hromady o sníženi základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky 
vůči společnosti ve lhůtě 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení 
základru'ho kapitálu za účelem ůhrady ztráty.-----------------------------------------------------------

V. Podíl společníka ve společnosti 

Článek 11 
Spoldná ustanovení 

Podíl společník.a ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na 
tento podíl připadající k výši základního kapitálu.-----------------------------------------------------

Výše podílu společníků činí:-------------------------------------------------------------------------------

(a) 

(b) 

(c) 

~~)~~~:s~:0~ 6~e;g,_~g· .z:_~-~:~:!_:~~:-~~~'.'.:_:_~~-~--:_'.:'.~~~:~~'.'.'." 
Společnlk Irina Ševčenko, nar. 16.11.1964, bytem Praha 6 - Liboc, Radčina 
567 /l 3, PSČ: 161 00 - 20 %; -------------------------------------------------------
Společník Viktorie Ševčenko, nar. 16.4.1988, bytem Praha 6 ~ Liboc, Radčina 
567 /13, PSČ: 161 00 - 20 % . --------------------------------------------------------

Každý společník může vlastnit více podílů. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, 
zvyšuje se odpovidajlcím způsobem jeho vklad, popřípadě jeho podíl.-----------------------------

Podíl může být předmětem zástavního práva K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné 
hromady. Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne. Zástavní právo k podílu vzniká 
zápisem zástavního práva k podHu do obchodního rejstříku. Dědění podílu se nevylučuje.-----

Článek 12 
Převod podílu 

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby 
jen se souhlasem valné hromady. ------------------------------------------------------------------------

Převod podílu nebo jeho části se provádí písemnou smlouvou, ve které mu.si nabyvatel, který 
není společníkem, výslovně prohlásit, že přistupuje k této společenské smlouvě. Podpisy na 
smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Převodce ručí společnosti za dluhy, které 
byly s po<lilem na nabyvatele převedeny.----------------------------------------------------------------



po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez 
liv omezení. ---------------------------------------------------------------------------------------

Článek 13 
. Rozdělení podílu 

/}t'llidO lze rozdělit jen se souhlasem valné hromady.----------------------------------------------------

Článek 14 
Zánik a zrušení společnosti 

Zinik a zrušení společnosti se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích. ------------

VII. Právni poměry společnosti 

Článek 15 
Společnost je plně podřízena právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích"'), a to v souladu 
s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------------

Záležitosti výslovně neupravené v této zakladatelské listině se řídí platnými právními 
předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. ----------------------------------------------

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení 
hlasovali všichni tři společníci, a to Viktorie Ševčenko - 600 hlasy, Igor Ševčenko - 1800 
hlasy a Irina Ševčenko - 600 hlasy, t.j. 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů byl 3 000. 
Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujícího. Proti výkonu hlasovacího 

' bl 'ád' ''tk prava ne y y vzneseny z ne na.nu y.------------------------------------------------------------------

Na základě shora uvedených zjištěni prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou 
hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i spoleěenskou 
smlouvou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O shora uvedeném rozhodnuti valné hromady Společnosti byl sepsán tento notářský zápis, 
předsedou valné hromady Igorem Ševčenko přečten a schválen. ------------------------------------

JUDr. Roman Hochman, v.r. 
notář 

L.S. 

JUDr. Roman Hochman 
1 

Notář v Praze 

Igor Ševčenko, v.r. 



O PI S 
PLNÁ MOC 

Pf!loha e. 1 
NZ 377/ltJf/ 

nar. 16.4.1988, bytem Praha 6 • Liboc, Radčina 567/13, 
00 vzhledem ke skutečnosti, že je společníkem obchodní společnosti 

GROUP s.r.o., IČ: 615 08195, se sídlem Praha 6 - Liboc, Rybničná 18, 
. 162 00 (dále jen "Zlnocnltel") 

zmocňuje 

,-. Igora Šev~enko, dat. nar. 22.6.1966, bytem Praha 6 - Liboc, Radčina 567113, 
PSč: 161 00, (dále jen ,,zmocněnec"), 

aby jménem Zmocnitele jednal a zastupoval ji při výkonu veškerých jeho práv Jako 
apoltěníka obchodnl společnosti AG CHEM! GROUP s.r.o., včetně úěastl na valuých 
lm>madách AG CHEMI GROUP s.r.o, s právem hlasovat zejména o uvedení stanov AG 
CHEM! GROUP s.r.o. do souladu se Zákonem o obchodních korporacích, i o dalších krocích, 
které bude pl'íslušná valná hromada rozhodovat, když další specifikace budou upřesněny 
v průběhu pl'lpadu podle dotazů Zmocněnce nebo podnětů Zmocnitele. 

Zmocnitel souhlasí, aby za něho Zmocněnec v této věci jednal a zastupoval jej v řízení před 
soudy, orgány veřejné správy či jinými orgány, pl'íjímal těmito orgány doručované 
pisemnosti, podával vůči nim návrhy a žádosti, nahlížel do soudních spisů či jiných 
dokumentů týkajících se shora uvedené věci vedených shora uvedenými orgány, uzavíral 
smíry, podával opravné prostfedky a vzdával se jich, to vše i tehdy, když je podle právních 
předpisů potfeba zvláštní plné moci. 

Zmocněnec je zmocněn přijímat doporučené dopisy, podávat nabídky a vznášet požadavky, 
zkoumat právní dokumenty a jiné dokumenty týkající se veškerých záležitosti Zmocnitele, 
uzavírat další smlouvy, dohody, narovnání a smlry, uznávat vymáhané nároky, vzdávat se 
nároků, předkládat opravné prostředky a vzdávat se jich, uplatňovat nároky a pňjímat je, toto 
vše i v případě, pokud bude dle zvláštních právních předpisů požadována zvláštní plná moc. 

Zmocnitel dále bere na vědomí, že tsto plná moc zanikne okamžikem úplného vyřízení výše 
uvedené právní věci, případně bude-li Zmocnitelem odvolána nebo Zmocněncem vypovězena. 
V takovém případě je Zmocněnec povinen učinit ještě vše potřebné, co nesnese odkladu, aby 
Zmocnitel neutrpěl újmu na svých právech. 

Na důkaz výše uvedeného jsme my, Zmocnitel a Zmocněnec, níže uvedeného dne podepsali 
tuto plnou moc. 

V Praze dne 31.5.2014 
........................................ 1.-. =-

Viktorie Ševčenko 

Plnou moc přijímám. 



O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 

knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 007681/205/2014/C. 

podepsaná Mgr. Jitka Artico, advokát se sídlem v Praze 6, Bělohorská 186/161, 
v seznamu advokátil vedeoém Českou advokátní komorou pod ev. č. 12025, 
· že tuto listip.~ přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsala 

Sevčenko, dat. nar. 16.4.1988, bytem (s místem pobytu) Praha 6, Radčina 13, PSČ: -jejlž totožnost jsem zjistila z OP 201230573. 

ý advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
údajů uvedených v této listině, ani jej! soulad s právními předpisy. 



Ověfení ~ vidimace 
Ovétujl. 1.e tcmo opis sJoiený z _g. __ , llstd doslovně 

s listino11, z nfž byl pofuen, sloienou z-'?:-- listň. 

V Prazed,e .J ~- 2c.,1f-

-

,: 



O PI S 

zmocifuje 

Příloha č. 2. 
NZ JJt/ioft; 

pua Igora Ševč;nko, dat. nar. 22.6.1966, bytem Praha 6 - Liboc, Radčina 567/13, 
1'5é. I 61 00, ( dále jen „Zmocněnec"), 

>Ó) Jménem Zmocnitele jednal a zastupoval jej při výkonu veškerých jeho práv jako 
1pOl«nlka obchodní společnosti AG CHEMI GROUP s.r.o., včetuě účasti na valných 
laromadách AG CHEMI GROUP s.r.o., s právem hlasovat zejména o-uvedení stanov AG 
CHE'-11 GROUP s.r.o. do souladu se Zákonem o obchodních korporaclch, i o dalších krocích, 
,,eré bude příslušná valná hromada rozhodovat, když další specifikace budou upřesněny 
,. prúběhu případu podle dotazů Zmocněnce nebo podnětů Zmocnitele. 

Zmocnitel souhlasí, aby za něho Zmocněnec v této věci jednal a zastupoval jej v řízení pfed 
soudy, orgáoy veřejné správy či jinými orgáoy, přijímal těmito orgáoy doručované 

písemnosti, podával vůči nim návrhy a žádosti, nahlížel do soudních spisů či jiných 
Jokumentů týkajících se shora uvedené věci vedených shora uvedenými orgány, uzavíral 
,,níry, podával opravné prostředky a vzdával se jich, to vše i tehdy, když je podle právních 
předpisů potřeba zvláštní plné moci. 

Zmocněnec je zmocněn přijímat doporučené dopisy, podávat nabídky a vznášet požadavky, 
zkoumat právní dokumenty a jiné dokumenty týkající se veškerých záležitostí Zmocnitele, 
·.lZavirat další smlouvy, dohody, narovnání a smíry, uznávat vymáhané nároky, vzdávat se 
aároků, předkládat opravné prostředky a vzdávat se jich, uplatňovat nároky a příjímat je, toto 
\'Še i v případě, pokud bude dle zvláštních právních předpisů požadována zvláštní plná moc. 

Zmocnitel dále bere na vědomí, že tato plná moc zanikne okamžikem úplného vyřízení výše 
uvedené právní věci, případně bude-li Zmocnitelem odvolána nebo Zmocněncem vypovězena. 
V takovém případě je Zmocněnec povinen učinit ještě vše potřebné, co nesnese odkladu, aby 
Zmocnitel neutrpěl újmu na svých právech. 

N"a důkaz výše uvedeného jsme my, Zmocnitel a Zmocněnec, níže uvedeného dne podepsali 
tuto plnou moc. 

V Praze dne 31.5.2014 
.. .................... ~ .................... .. 

Irina Šev nko 

Plnou moc přijímám. 



------- ----

PIIOHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 

BHm čislo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 007681/204/2014/C. 

~ nlte podepsaná Mgr. Jitka Artico, advokát se sídlem v Praze 6, Bělohorská 186/161, 
•yw4' v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12025, 
pr<l!,Jduji, že tuto·listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsala 

lma Ševčenko, dat. nar. 16.11.1964, bytem (s místem pobytu) Praha 6, Radčina 13, PSČ: 161 
00. JCJit totožnost jsem zjistila z OP 110439026. 

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pnvdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právoími předpisy. 

V !'raze, dne 31.5.2014 

vlastnoruční p 
ev.ě. 12025 



Ověření - vidimace 
Ověřuji, že lento opis slofoný z _z_ listd doslovně souhlasí AN '10, 
s listinou, z níž byl poff1.en, s!o?..enol1 z _L listů" / ..!,.!Yť'~~-.: q; 

ď) \ 

' 

I 
., ' 



""""'· ll se tento první a druhý stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 3.6. 2014 
~'~ L"Ctiho června roku dva tisíce čtrnáct), obsahující též opisy příloh č. 1 a 2, které se 
~·,vně shodují s přílohou, shoduje doslovně s notářským zápisem.-------------------------------
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