
Splnomocnitel' - akcionáľ: ......:-......'....'..'.'... (meno a pľiezvisko / názov), ...... (bydlisko / sídlo),
...''. (rodné číslo / IČo), s počtom akcií ............ oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou

hodnotou jednej akcie ......, splnomocňuje
Splnomocnenca: (meno apriezvisko l názov), (bydlisko / sídlo),

(rodné eíslo / IČo)
podľa $ 184 ods. l obchodného zákonníka na konanie za splnomocnitel'a ako akcionára na mimoriadnom
valnom zhromaždeni spoločnosti Plastika, a.s.' so sídlom Novozámocká 222C, g4g 05 Nitra 5, IČo: 00 l52
781, zvolanom na 04'06.2020 o 14:00 hod., a to zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zbromaždelĺ, hlasovať
na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záleŽitostí spoločnosti aIebo zá|ežitostí osôb
ovládaných spoločnosťou, kÍoré súvisia s predmetom rokovania valného zhĺomaŽdeĺia, a uplafiovať na ňom
náwhy.

úradne oveľený podpis splnomocniteľa
Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

podpis splnomocnenca

Príloha č' 2
PLNOMOCENSTVO

dňaV

Príloha č. l
PLNOMOCENSTVO

hodnotou jednej akcie .'.'.., splnomocňuje
Splnomocnenca - člena dozornei rady: (meno a priezvisko), ...... ftydlisko),

(rodné číslo)
podľa $ 190e ods. 1 obchodného zákornika na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoľiadnom
valnom zhromaždení spoločnosti Plastika, a.s.' So sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČo: oo l52
78l, zvolanom na 04.06.2020 o 14:00 hod., ato zučastniť sa na mimoriadnom valnom zltromaŽďeru, hlasovať
na ňom, poŽaďovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záleŽitostí spoločnosti alebo zá|ežítostí osôb
ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s pľedmetom rokovania valného ztlromaŽderua, a uplatňovať na ňom
návrhy. Splnomocniteľ udel'uje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (* nehodiace sa škľtnite):
- v rámci uznesenia č. 1 je poúnný hlasovať za/protl/zďrŽať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/protilzdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 3 je poviĺrný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať zalproll/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č' 5 je povinný hlasovať za/protilzdrŽať sa hlasovania*

dňa

úradne overený podpis splnomocnitel'a
Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

podpis splnomocnenca

Splnomocnite|'- akcionár: '..'....-..'.......'......... (meno apriezvisko l ĺázov), .'.... (bydlisko / sídlo),
..'.'. (rodné číslo / IČo), s počtom akcií ...........' oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou

V


